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BAŽNYČIA IR RAŠYTOJO KŪRYBINĖ LAISVE 
LIETUVIŠKOJE TIKROVĖJE Parutės

Religija žmogaus gyvenimą ga
li įtakoti ir savo vidine jėga ir 
savo išviršinėmis pasireiškimo 
formomis*). Todėl religijos ir 
kūrybinės laisvės klausimą tektų 
dalinti i dvi dalis: pirma, kiek 
religija, kaip žmogaus vidinis ver 
tybių kodeksas, apsprendžia jo, 
kaip kūrėjo, laisvę; antra, kiek 
religija, kaip organizuota visuo
meninė jėga, įtakoja kūrėjo dar
bą. Šio pokalbio ribose galiu pa
liesti tik vieną iš šių aspektų, to 
dėl ribosiuosi antruoju. Mėginsiu 
trumpai užčiuopti rašytojo lais
vės ir Katalikų Bažnyčios santy
kį bendrais bruožais, o po to 
žvilgtelsiu, kaip šis santykis vys
tosi lietuviškoje išeivijos visuome 
nėję.

Po pastarojo Vatikano suvažia 
vimo, Katalikų Bažnyčiai pasu
kus atvirumo kryptim, atrodo, 
kad visi senieji konfliktai tarp ra 
šytojų ir Bažnyčios yra praeitin 
nuslydusi, užversta knyga. Nega 
tyvia prasme žiūrint, gal tokių 
konfliktų šiandien ir nebėra.

Bent jau anglosaksų kraštuose ir 
Prancūzijoj iš Bažnyčios pusės 
(Bažnyčios terminą čia vartoju 
ne teologine, o visuomenine pras 
me) nesimato jokių dėmesio ver
tų varžymų grožinės literatūros 
kūrėjui. Taip yra ne dėl kokio 
nors bendro nuomonių suartėji
mo, bet greičiausiai dėl to, kad 
Bažnyčia, praradusi savo politi
nę įtaką, nebeturi priemonių ra
šytojus nukreipti norima linija, 
arba nepaklusniuosius kūrėjus 
nutildyti. Čia vyrauja tam tikros 
paliaubos, ir ne dėl to, kad visi 
būtų įtikėję pacifizmu, bet todėl, 
kad išsibaigė amunicija. Bet po
zityvia prasme, tarp kūrėjo — 
rašytojo ir Bažnyčios nėra tikros 
taikos. Bažnyčia, kad ir kažin 
kaip besivydama galvotrūkčiais 
riedantį dvidešimtąjį amžių, dar 
nespėjo išvystyti nei meno — 
kūrybos teologijos, nei gyveni
miškos visuomeninės laikysenos 
kūrėjo atžvilgiu. Bažnyčios žvilgs 
nis į autentišką kūrybą, jei joje 
nematoma aiškaus pritaikomojo 
prado, vis dar lieka šaltas ir neu
tralus. Tokia kūryba, bent kiek 
tai liečia grožinę literatūrą, to
leruojama, kaip nekaltas, bet ir 
bereikšmis žaidimąs. Kūrėjo lais
vė pripažįstama, tačiau ne tiek 
kaip laisvė bendradarbiauti ge
resnio pasaulio kūrime, bet kaip 
laisvė vaikui naudotis savo žais
lais. Kol grožinėje literatūroje te
bus ieškoma vien tik siaurai ir 
didaktiškai pritaikomo apaštala
vimo, kol nebus pripažįstama 
autentiškos kūrybos kaip verty
bės, tol negalėsime sulaukti pil-

*) Šis straipsnis yra praneš - 
mas, skaitytas III Kultūros kong
reso simpoziume "Religija ir kūry
binė laisvė”. ,
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no dvasinio konkordato tarp lais
vo rašytojo ir laisvę skelbiančios 
Bažnyčios.

Kaip klostosi Bažnyčios — kū
rėjo santykis lietuviškoj visuome
nėj? Pirmiausiai galiu drąsiai teig 
ti, kad Bažnyčios atžvilgiu (ir 
čia vėl galvoj turiu valdančiąją 
Bažnyčią, hierarchiją) mūsų ra
šytojai yra visiškai laisvi ir nevar 
žomi. Ne tai, kad jiems būtų 
duota čia kokia nors dispensaci- 
ja. Ne. Taip yra grynai dėl ne
įprastos mūsų padėties. Kadangi 
neturime savos vyskupijos, tai tie 
sioginė Vatikano ranka, jei ir no
rėtų, mūsų kūrėjų pasiekti nega
lėtų. Priklausome amerikiečių 
vyskupijoms, bet Amerikos vysku 
pai ne tik kad nesikiša į mūsų 
kultūrinį gyvenimą, bet dažnai 
net nežino, kad toks iš viso čia 
yra. Žodžiu, kiek tai liečia kokį 
nors oficialų Bažnyčios spaudi
mą, mūsų rašytojai yra visai sau
giam pavėsy ir neturėtų jausti 
kokių nors laisvės varžymų. O 
vis dėlto kartais girdime nusis
kundimų, kad Katalikų Bažny
čia kliudo lietuviui rašytojui lais 
vai kūrybiškai reikštis.

Kodėl taip yra? Taip yra dėl 
to, kad tam tikri varžymai rašy
tojui Bažnyčios vardu vis tiek eg
zistuoja. Tik mūsų atveju Bažny
čia jau reiškia ne tiek iš Vatika
no spinduliuojančią hierarchijos 
jėgą, kiek tokią Bažnyčią, kurią 
Vatikano suvažiavimas apibūdi
no kaip Dievo Tautą.

Sakydamas, jog Bažnyčia pas 
mus panaši į Dievo Tautą, ne
noriu teigti, kad mes jau būtu
me įgyvendinę tą sunkiai pasie- 
kiitmą idealą. Anaiptol, Bažny
čia pas mus reiškiasi kaip Dievo 
Tauta ne kokia nors vidine gy
vybe, bet grynai istoriniu atsitik
ti:.umu- Todėl Dievo Tautos ter
minas čia vartotinas tik labai ri
bota prasme. Ribota todėl, kad 
Bažnyčią pas mus atstovauja ne 
visi katalikai, bet tik daugiau ar 
mažiau organizuota katalikų da
lis. Žodžiu, pas mus katalikišką
jį “establishment” sudaro ne hie
rarchija, bet visokiausio pobū
džio organizacijos, vienetai, sam
būriai, kurie daugiau ar ma
žiau vertai nešioja katalikiš
ką etiketę. Prie jų dar prisideda 
visa eilė individų, kurie pagal jų 
visuomeninio reiškimosi pobūdį 
paprastai identifikuojasi, ar yra 
identifikuojami su Katalikų Baž
nyčia. Šį labai nevienalytį, bet 
gausų telkinį mes mėgstame pa
prastai vadinti dešiniuoju, arba 
stačiai katalikų sparnu. Tą spar
ną sudaro mūsų vienuolijos, Ka
talikų Federacija, Susivienijimas, 
vyčiai, ateitininkai, Krikščionių 
Demokratų partija, Katalikių 
moterų sąjunga, eilė korporaci
jų, klubų, draugijų ir nemažas 
skaičius visuomeniniame gyveni
me besireiškiančių kunigų.

Tokia tai yra toji Dievo Tau
ta mūsų išeivijos visuomenėje. 
Tai ne katalikų individų bend
ruomenė, bet organizuotų kata
likų telkinys. Tasai telkinys ir 
atstovauja Bažnyčią mūsų visuo
menėje — ne kokiu nors oficia
liu dekretu, bet gyvenimo padik
tuota bendra nuomone, bendra 
tradicija. Todėl ieškant Katalikų 
Bažnyčios ar gerų darbų, ar di
delių klaidų, lietuvis jų ieškos to
se katalikiškas etiketes nešiojan
čiose organizacijose ir su tom or

ganizacijom identifikuojamuose 
žmonėse. Taigi, ir lietuvio rašy
tojo kūrybinės laisvės konfliktas 
su Bažnyčia yra ne kas kita, kaip 
jo santykis su , taip vadinamu, 
dešiniuoju mūsų visuomenės 
sparnu.

Ar tas dešinysis sparnas, tasai | 
lietuviškasis Bažnyčios “establish 
ment”, turi pakankamai jėgos ir 
įtakos varžyti lietuvio rašytojo kū 
rybinę laisvę? Pačiu kraštutiniu 
atžvilgiu — ne. Rašytojui negali 
uždrausti rašyti, ką jis nori, ar 
įsakyti rašyti tai, ko jis nenori. 
Ir neklusniųjų negali ne tik ka- 
lėjiman sukišti, bet net ir iš Chi
cagos ištremti. Tačiau ne vien 
tik fizinės bausmės grėsme gali
ma žmogų suvaržyti. Yra ir švel
nesnių, bet taip pat gana efek
tingų priemonių. O tokių prie
monių mūsų katalikiškas sparnas 
turi, nes jis, jei ir nedominuoja 
lietuvių kultūrinio bei visuome
ninio gyvenimo, tai jame turi 
įtakos. Vien tai, kad katalikų 
sparnas kontroliuoja didelę dalį 
mūsų spaudos ir vieną iš didžiau 
šių knygų leidyklų, rodo, jog ra
šytojas čia susiduria su jėga, prieš 
kurią negali užmerkti akių. Žino 
ma, joks katalikiškas veiksnių 
viršininkas negali uždrausti poe
tui sukurti poemų apie žemaičių 
partizano ir civilinių teisių žy
giuotojo dvasinį broliškumą. Ta
čiau jei rašytojas nori laimėti 
“Draugo” romano konkursą, jei 
nori, kad jo rinkinį išleistų “Lie
tuviškos knygos klubas,”, jei tiki
si būti pakviestas skaityti nove
lę “Giedros” literatūros vakare, 
tam tikra prasme jis turi save su
tvardyti, taikytis ir ne visuomet 
gali rašyti, likdamas kūrybiškai 
ištikimu sau.

Žodžiu, katalikiškas mūsų vi
suomenės sparnas turi pakanka
mai įtakos, kad galėtų tam tik
rose ribose apkarpyti rašytojo kū
rybinę laisvę. Bet kaip yra gy
venime? Ar toji įtaka naudoja
ma negatyvia prasme? Ar rašy
tojo laisvė tikrai yra varžoma?

Aš manau, kad kokių nors gran 
dioziškų, tikrai akis badančių nu
sikaltimų prieš rašytojo laisvę ka 
talikiškasis sparnas išeivijos gyve
nime nėra padaręs. Bent šiuo 
metu čia nesimato jokių dangų 
su žeme maišančių konfliktų. A- 
kademinės laisvės kalėjimo sar
go pareigas pas mus šiandien ei
na ne religinis, bet patriotinis 
fanatikas. Skriaudos, kurias ra
šytojas patyrė iš lietuviškosios

Dievo Tautos, buvo ne tiek su- 
kaustančio, kiek erzinančio po
būdžio. Išsišokimai, kurių dau
giau būdavo praeityje, bet kurių 
pasitaiko kartais ir šiandien, daž
niausiai pasireikšdavo dėka lite
ratūros visuomeninės reikšmės 
pervertinimo, dėka perdėto kla- 
niškumo (rašytojų skirstymo į 
savus ir nesavus), dėka trumpa
regiško moralizavimo ir farizie- 
jiškos tendencijos teisti kūrybą 
kartu su jos kūrėju — žmogu
mi.

Štai keletas pavyzdžių. Kata
likiška leidykla sutinka išleisti po 
ezijos rinkinį. Jau atspausdinus, 
leidėjai sužino, kad autoriaus šei
mos gyvenimas kertasi su Baž
nyčios mokymu. Knygą deginti 
jau per vėlu — neekonomiška. 
Tad nuo pirmųjų puslapių lei
dėjai nuima savo emblemą, ir 
rinkinys paleidžiamas į žmones 
be leidyklos parašo ir etiketės. 
Kitu atveju, į katalikiškos orga
nizacijos literatūros vakarą pa
kviečiamas ir vienas “nekatali- 
kas” rašytojas. Ir štai vėl, pen
kias valandas prieš uždangai pa
kylant, rengėjai sužino, kad ir su 
to literato šeima ne viskas tvar

Literatų gatvė Vilniuje. Nuotr. A. Mockaus

Vasara bręsta Lietuvoje... Nuotr. A. Laužadžio

koj. Tuoj jam skambina pasaky
ti, kad kvietimas atšaukiamas.

Galim dar prisiipinti poeto 
Mackaus “nekrologą” viename, 
katalikišku laikomame, iliustruo 
tame žurnale, arba visą tą trintį 
dėl Škėmos kūrybos, prieš ir po 
jo mirties. Sunku čia būtų išskir
ti vieną kurį didesnį incidentą, 
nes ne koks nors atskiras išsišo
kimas, bet daugelis mažų audre
lių sriubos lėkštėj apnuodijo orą, 
kuriuo turėjo kvėpuoti dialogas 
tarp katalikų ir laisvo rašytojo.

Visi tie nutikimai, skriaudos ir 
netaktai, buvo daugiau erzelis, 
negu rimtas ir organizuotas ka
talikų sparno pasikėsinimas prieš 
kūrybinę laisvę. Nemanau, kad 
visi tie netaktiški pasielgimai bū
tų iš tikrųjų tiek suvaržę atsakin
gą rašytoją, kad šiam būtų rei
kėję daryti kokių nors kompro
misų savo kūrybinio integralu
mo atžvilgiu. Tačiau tenka pri
pažinti, kad tie išsišokimai asme
niškai paliestiems rašytojams bu
vo ne tik nemalonūs, bet ir skau
dūs. Todėl gal ir nereikėtų kal
tinti rašytojų už jų dažnai per
dėtą skundimąsi laisvės varžymu

(Nukelta į 2 psl.)

INTUICIJOS DIEVAS

Dievo buvimui įrodyti yra 
įvairių būdų.

Aristotelis, pastebėjęs aplin
koj ir visam kosmose judėjimo 
reiškinius, padarė loginę išva
dą, kad turi būti nejudąs ju
dintojas, kuiį mes vadiname 
Dievu.

Scholastikai, ypač Tomas 
Akvinietis, perėmė aristotelinį 
Dievo buvimo įrodymo argu
mentą ir jį papildė dar keliais 
kitais: iš daiktų buvimo fakto 
jie veda aukščiausios Būties 
buvimą. Kad kiekvienas daik
tas atsiranda tik veikiant tam 
tikrai priežasčiai, daroma iš
vada, kad turi būti visų prie
žasčių pati pirminė priežastis
— Dievas. Esant pasaulio bū
tybėse įvairuojančių tobulumo 
laipsnių, žmogaus protas 
sprendžia, kad turi būti viena 
aukščiausios tobulybės būtis
— Dievas. Mokslui atskleidus 
būtybėse, ypač gyviuose, tiks
lingumo reiškinius, visų laikų 
teologai pabrėžia, kad tikslin
gumas nėra atsitiktinumo re
zultatas, bet vienos aukščiau
sios Būties pramatytas ir į 
įvairias būtybes įdiegtas (įkū
nytas) veikimo būdas. Toks 
yra loginis, arba proto įžval
ga pažintas Dievo buvimo įro
dymas.

Tačiau šis loginis Dievo bu
vimo įrodymas palyginti yra 
gana vėlokas. Aristotelis gyve
no prieš pustrečio tūkstančio 
metų, o nuo pirmųjų scholasti
kų nepraėjo dar nei tūkstančio 
metų. Tuo tarpu pirmieji žmo
nės žemėje atsiradę, jei ne 
prieš šimtus tūkstančių, tai 
bent prieš keliasdešimt tūks
tančių metų. Žmonijos kultū
ros istorijos pėdsakai rodo, 
kad ir primityviausias žmogus 
jau turėjęs nuovoką apie kaž
kokią baisią, galingą ir didžiu
lę dvasią. Primityvusis žmogus 
nemokėjo dar nei skaityti, nei 
rašyti, nei epopėjų kurti, o vis 
dėlto turėjo nuovoką apie di
džiąją dvasią. Jos įvaizdžiui 
drožė iš medžio, arba lipdė iš 
molio baisios išvaizdos statu
las ir kūrė pasaulio atsiradi
mo pasakas - mitus. Kyla klau
simas, iš kur jam šovė galvon 
kurti mitus apie pasaulio tvė
rėją — Dievą.

Ši problema nebuvo įžvelg
ta tol, kol nebuvo atrastas ir 
atskleistas žmogaus pasąmo
nės pasaulis. Nesenas tai 
mokslas — tik iš pirmosios šio 
šimtmečio pusės. Tačiau mūsų 
dienomis pasąmonės psicholo
gijos mokslas yra platesnis už 
empyrinę psichologiją. Pasą
monės reiškiniai yra seni, kaip 
ir pati žmonija sena. Tačiau 
juos moksliškai sistematizuoti 
ir interpretuoti pradėjo tik 
Sigmundas Freudas ir jo bend- 
ralaikiai psichologai. Nors S. 
Freudas buvo vienašališkas ir 
bandė Dievo idėjos kilmę vesti 
iš žmogaus dvasioje slypinčios 
baimės (The Future of an iliu- 
sion, 35), tačiau jo rūpestis 
daugiau domėtis pasąmonės 
pasauliu davė progos kitiems 
psichologams ir filosofams ob
jektyviau interpretuoti pasą
monės reiškinius ir atitaisyti 
Freudo paklaidas. Susidomėta 

ne tik pasąmonėje susiklosčiu
siais ir miegant sapnų pavida
lu iškylančiais vaizdais, ne tik 
telepatijos, televizijos - tolijau- 
tos ir tolimatos reiškiniais, bet 
taip pat ateities regėjimais, 
pranašystėmis, vizijomis. Ypač 
mus domina mistikų gyvenimo 
reiškiniai: dieviškosios laimės 
pajutimas, betarpiškas būties 
esmės pažinimas. Visi šie reiš
kiniai priklauso pasąmonės pa
sauliui. Jie iškyla žmogaus są- 
monėn ne įprastu pojūtiniu pa
žinimu, bet betarpiškai: tiesiai 
iš dvasios vidaus į mūsų min
tį. Toks būties pažinimas psi
chologijos moksle vadinamas 
nuojautos arba intuicijos pa
žinimas.

Prancūzų filosofas Jaoąues 
Maritain savo veikale “Creati
ve intuition in art and poetry” 
sistemiškai atskleidžia, ko
kiu būdu gimsta žmogaus dva
sioj meninė kūryba. Ji prasi
deda žmogaus dvasios gelmė
se — pasąmonėj. Ten subręs
ta, susikristalizuoja ir prade
da reikštis žmogaus ritminiu 
bangavimu. Tas veržmas su
kelia žmoguje nerimą. Jis ver
čiamas kurti pagal savo pa
mėgtą sritį: muzikoj, dainoj, 
poezijoj, tapyboj ar kurioj ki
toj meno srity.

Panašiai vyksta ir mistikų 
gyvenimo dvasinėj srity.

Dievas, didžioji pasaulio 
Dvasia, betarpiškai siejasi su 
žmogaus dvasia. Jis įtaigoja 
žmogaus dvasią. Žmogaus pa
sąmonėje įvyksta susitikimas 
su Dievu. Jis yra tikras ir rea
lus. Tik ne kiekvienas jį gali 
pajusti. To priežastis yra kas
dienos rūpesčiai, darbai, aist
ros, kūniškas gyvenimo būdas. 
Tad ir religija, anot Maritai- 
no, pirmiau yra prasidėjjus 
žmogaus dvasioje — pasąmo
nėj ir tik po to iškilus sąmo
nės plotmėn. Pirmiau žmogus 
turi Dievo nuojautą ir tik po 
to jis suvokia Dievą loginiu pa
žinimu. Žmogus turi pirmiau 
Dievo intuicinę nuovoką ir tik 
vėliau jis gali kurti Dievo 
mokslinę sąvoką. Mistikai, pa
sišalinę nuo pasaulio rūpesčių 
ir dvasios gyvenimui trukdan
čių darbų, skiria daug laiko 
įsimąstymui, tai yra dvasi
niam įsijautimui. Tuo būdu jie 
nugali kūniškumą, pasineria į 
dvasios gelmes ir atskleidžia 
savo dvasios sąlytį su didžiąja 
pasaulio Dvasia — Dievu. 
Toks momentas yra vadina
mas jų ekstazės momentas. Jie 
dvasios akimis regi Dievo švie
są, jos žavesį, kurios jie ne
įstengia mūsų kalbos pojūti
niais terminais išreikšti. “Ko 
akis neregėjo, nei ausis negird 
dėjo, nei į žmogaus širdį neįėjo, 
Dievas prirengė tiems, kurie 
jį myli” — sako apaštalas 
Paulius pirmam savo laiške 
korintiečiams.

Taip pat ir šv. Augustinas, 
ieškojęs tiesos ir tikrojo Dievo 
pusę savo amžiaus, prisipažįs
ta: “Viešpatie, aš tavęs ieško
jau visur, o tu buvai manyje.”

Intuityviniu būdu Dievą pa
žino Mozė, pranašai, patriar-
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MYKOLO VAITKAUS
F1ZIONOMISTIKOS MENAS

JURGIS GLLAUDA

KERTINĖ PARAŠTĖ

Po eilės memuarinių knygų, 
nustebinusių mūsų skaitytojus 
savo kūrybingu polėkiu, artė
jančiu į beletristinį žanrą, My
kolas Vaitkus nežada sustoti. 
Prisiminimų srautas, toks tebe- 
šviežias poeto prozoje, pasta
ruoju metu atskleidė mums dar 
vieną ilgamečio memuaristo 
epochą, parodytą knygoje “Ne
priklausomybės saulėje”, išleis
toje Nidos 1968 m. Tai pirmo
sios nepriklausomybės Lietuvos 
dienos. Aišku, poetas fiksuoja 
visa tą naujagimės valstybės 
epochą savaip, vaitkiškai. Jis 
regi, stebi, bendrauja, žavisi, 
bodisi, šneka ir šnekina asme
nis. Jų nesuskaitomi būriai: 
valstybininkai, aktoriai, meni
ninkai, eiliniai žmogeliai, polė
kio asmenys, dvasiškiai ir ka
riškiai. Memuaristas po tiekos 
metų atneša mums neišblėsusių 
dažų, nenublukusių varsų port
retus.

Apie tuos portretus leiskite 
šnektelėti plačiau.

Iš esmės taį akvarelės. Tapy
bos kryptis — škicai, impresio
nistiniai brėžiai. Koloritas: nos
talgiškai švelnus, praregimai — 
skaidrus, perdėm optimistinis.

Tačiau memuaristo teptukas 
t— kalba, žodis. Tas teptukas 
reikalauja savo drobės pločiui 
šaunaus meistriškumo. Kada 
reikia pataupyti, kada reikia 
pilstelti įspūdį iki kaupo.

Ir visa tai turi tilpti tam tik
ruose rėmuose: realybėje, nes 
tai memuarai, tai realybė, tai 
istorija ir praeitis. Todėl auto
rius negali sau leisti išsiveržti 
iš tų rėmų, kaip tai gali leisti 
sau rašytojas savo romano te
ritorijoje.

Pavaizduoti asmeniui Myko
lui Vaitkui visai negana pavaiz
duoti to asmens dvasinio tūrio, 
charakterio, būdo bruožų. Vait
kus aistringai portretuoja išvir
šinius asmens bruožus. Kartoja 
vieną ar kitą savybę daug kar
tų. Regi ją vienoj ar kitoj švie
soj, vienoj ar kitoj aplinkybėje, 
viename ar kitame santykyje 
su Įeitais.

Visa tai suliedinama žodinia
me filme, kuris mūsų vaizduo
tės ekrane turi atgyti, tapti 
“krutinamuoju paveikslu”, turi 
atgimdyti asmenį. Visą tą me
chanizmą Vaitkus kuria ir ope
ruoja juo su nuostabiu lengvu
mu, su nepalyginamu grakštu
mu, beveik prilygdamas tokios 
detalizacijos meistrui A. Vaičiu
laičiui, kuriam buvo nepalygina
mai laisviau tokiu pat metodu 
operuoti “Valentinos” romane, 
arba retai dabar su sutinkama
me “istorijų” rinkinyje “Kur 
bakūžė samanota”.

Man atrodo, kad tas nostalgi
nis grožis, tas vaizdo ir išgyve
nimo trapumas tuose A. Vaičiu
laičio kūlimuose dar negreit 
bus pasiektas nūdienių mūsų 
autorinį.

Bet Vaičiulaitis buvo visai 
laisvas savo kūrinių ertmėje. 
Vaitkus yra realybės rėmuose.

Portretas po portreto, filmas 
po filmo, scena po scenos — 
“Nepriklausomybės saulėje” rin 
kinyje mus seka, žavi, domina, 
juokina: būrių būriai tų, kurie 
tada buvo ir smarkūs, ir jauni, 
ir kūrybingi, ir lipdė mūsų kul
tūros istoriją, kaip skulptoriaus 
rankos lipdo modeliui molį.

Pastatęs ant piedestalo ne 
stilizuotą istoriją, ne sankcio
nuotą praeitį, Vaitkus kantrą 
kartą atgimdė tuos, kurie jau 
seniai mirę.

Nejučiomis prisimena nuosta
būs Jono Aisčio “Apie laiką ir 
žmones” rinkinio žodžiai:

...Jie šiandien jau stovi debe
syse. Stovi šalmuoti, žvilgan
čiais nertiniais šarvais, auksu 
adytomis kapomis ir olimpiškai

retkarčiais lydėdami personažą, 
nuolat grąžina jį mums šviežią, 
neišblėsusį, neknyginį-

Mažybiniai žbdžiai, kuriais no 
riai operuoja Vaitkus, teikia 
viekam kažkokią trapią, ilgesin
gą, žaismingai malonią nuotai-

giedriomis šypsenomis. Juos 
prisimenu kitokius: paprastus, 
graudžius, nerimtai linksmus, 
išdidžius, smarkius ir nusilen
kusius iki žemės...

Iš to išdidaus Anapus Vait
kaus memuaruose žmonės su
grįžta į savo žemišką vaizdą, į 

' savo šiokiadieniškas smulkme
nas. Vaitkus grąžina istorijai 
tai, ką pavogė mirtis, užmarš
tis, laikas...

...drabužis visuomet šviežias, 
švarus, gerai išglaidytas,batu
kai blizgėte blizga... (93 psl.).

...atkragi pana, toli gražu ne
bejauna. (110 psl.).

...toks neaukštas, užtat atro
dąs kiek per platus, šviesiai pil
ka švariai, dailia eilute, laisvai 
ant jo stoto gulinčia; labai sub
tiliais bruožais, liesu gražiu vei
du, kur primindavo kokį aris
tokratą; minkštu tenoriu, liau
nu liežuviu, nelietuviškai iškal
bingas juristas studentas... (111 
pst),

...kažkokia naujoviška skry
bėlaitė. Margų spalvų sijonėlis.

...Nedidelė galva su vešliais 
tamsiais riešuto plaukais. Po 

I tuo gražiu kuokštu plati, tvirta, 
į atkakli kakta su ryškiais anta
kiais, kurių šešėly prigludę di
delės rudos akys, kur nesako, 
ką žiną bei jaučią, nebent kai su 
judins kokia viduje vėtra. (57 
psl.).

Iš tų probėginių brūkšnių nu
manu, kad autoriaus teptukas 
žaidžia portrete švelniu sarkaz
mu, simpatijos tonais, neutralu
mu. Tai vaizdavimo niuansai. To 
dėl kiekvienas nušvietimas įne
ša vis naujų ir sultingai skirtin
gų ypatybių. Ir ta detalė, kuri 
vienoje vietoje fizionomijoje 
kilsteli mūsų lūpas -nusijuoki 

jmui, kitame portrete apgauliai 
j pavilioja svajingumui. Tai jau 
Mykolo Vaitkaus fizionomisti- 
kos meno galią.

Vaitkus mėgsta kartoti pa
stebėtą detalę ir, sugrįždamas 
prie personažo, nejučiomis lyti 
anksčiau pastebėtą bruožą. Per
sona sutapatinama su būdinguo
ju bruožu. Tą savybę kritikas 
; J. Aichenvaldas prikišo savo 
rinkinyje “Siluetai rusų rašyto
jų” Levui Tolstojui. Esą, vienos 
“Karo ir taikos” kunigaikšty
tės riesta nosytė ėjo per visą ro
maną, ir pagaliau, kunigaikšty
tei mirus, atsirado jos pamink
lo skulptūroje: liūdinčio skulp
tūroje angelo nosytė buvo taip
gi riesta.

Tačiau tas sugrįžimo metodas 
turi sąvo galią. Ir tos “rudos 
akys”, “gerai išglaistyta eilu
tė”, “baltutėlis veidas” ir kt.

BAŽNYČIA IR RAŠYTOJO KŪRYBINE 
LAISVE LIETUVIŠKOJE TIKROVĖJE

(Atkelta iš 1 psl.) 
ir jų karčias pastabas katalikiš
kojo sparno adresu. Ęrzelis vi
suomet išsaukia erzelį. Užtat ne 
vienu atveju nepalanki recenzija 
katalikiškam laikraštyj, nesvarbu 
ar pagrįstai, ar nemokšiškai pa
rašyta, jau laikoma pasikėsinimu 
į kūrybinę laisvę. Užtat kurio 
nors kunigo doroviniai pageida
vimai literatūrai jau apšaukia
mi kaip Bažnyčios įsakymas kū
rėjui taip, o ne kitaip rašyti. Re
akcija prieš katalikiško sparno ne 
taktus dažnai atrodo nepropor
cingai aštri ir išpūsta. Tačiau, 
žiūrint iš žmogiško taško, netu
rėtume juoktis nei iš paliestųjų 
rašytojų, nei iš jų gynėjų, kai jie 
šaukia “vilkas, vilkas!”, nors to 
pavojingo vilko' nei su žiūronais 
neįžiūrėtume. Ar vilko, ar šunies 
dantys — įkąsta vieta skauda 
vienodai. Gi pasakojantis nelai
mę, žmogiškas polinkis sudrama- 
tizuoti visuomet gundys sakyti, 

kad užpuolė ne žiurkė, o liūtas.
Mėginau pažvelgti į visuome

ninę kūrybinės laisvės problemą 
gal ne tiek iš organizuoto kata
likiško bunkerio, kiek iš nu
skriaustu tebesijaųčiančio rašyto
jo apkasų. Ir po to ką iki šiol 
pasakiau, jei negirdžiu, tai bent 
jaučiu salės gale riksmą: “Fau- 
las! Aš katalikas, ir net organi
zuotas, bet tų kaltinimų nepri- 
siimu. Aš nesikėsinu į rašytojo 
laisvę ir nesijaučiu atsakingas, 
jei kas, nenusimanydamas per 
daug apie literatūrą ir užmiršęs 
krikščionišką meilę, sukompro
mituoja save kokiu išsišokimu. 
Juk dauguma tų žygių prieš ra
šytoją neturi nieko bendro su ka
talikybe, o yra tik paprasto ne
išmanymo apie literatūrą išdava. 
Tad kam kaltę versti visiems 
katalikams? Tai neteisinga. Kaip 
galima sakyti, kad katalikai nu
sistatę prieš kūrėjo laisvę?”

Tą šaukiantį klausytoją aš no
rėčiau nuraminti, pripažinda
mas, kad kur kas ne visi katali
kų sparno žmonės kūrybinę lais- 
lę laiko priedanga blogiui skelb- 

į ti- Anaiptol. Ir čia pat galėčiau 
pažerti visą eilę pavyzdžių, su
minėdamas atviru keliu einan
čius “Aidus” Girniaus rankose, 
retai kada besuklumpantį Bradū 
no kultūrinį “Draugo” priedą, ir 
Chicagos jėzuitų nuoširdų Kris
taus liudijimą mūsų kultūrinia-

ką. Visas rinkinys, tariant L 
Tolstojaus aptartimi, pjesės 
“Apšvietos vaisiai”, yra “tyliai 
linksmas”. Tas M. Vaitkaus me
muarų tomas yra tyliai links
mas. Ir tai nėra nuodėmė. Tai 
yra didžiulė dorybė šitokiomis 
akimis žvilgterti ten, kur, anot | 
J. Aisčio, susirinko jie “auksu 
adytomis kapomis”. Tai didžiulė 
duoiklė mums — mažiesiems.

me gyvenime. Tačiau bėda, kad 
kol mūsų visuomenės polarizaci- 
ja nepasikeis iš pagrindų, tol ir 
tokie pozityvūs pasireiškimai ne 
išdildys rašytojuose nepasitikėji
mo katalikiško sparno intencijo
mis. Tasai nepasitikėjimas, nors 
šiuo metu ir neprasiveržia kokiu 
atviru virduliu, yra taip giliai įlei 
dęs šaknis, kad ne vienas šalia 
katalikų sparno stovįs kultūrinin 
kas užsimerkia prieš pastarųjų 
pozityvesnius nusiteikimus, o te
mato tik negatyvius reiškinius. O 
jei mato abu, tai dažnai vertina 
juos dvilypiu matu: geras darbas 
— padarė žmogus humanistas; 
blogas darbas — padarė žmogus 
katalikas.

Šitoks užskaitų padalijimas ga 
Ii atrodyti neteisingas. Iš tikrųjų 
jis toks ir yra. Tačiau gyvenimo 
logika juk dažnai yra skaudi ir 
nebalansuota. Ta mūsų netobu 
la lietuviškoji Dievo Tauta gali 
jaustis nesuprasta. Bet vėl — ji 
yra taip daugialytė, taip suskilu
si net savyje, ir taip ilgai kovo
jusi su pasauliu, jame nebūdama 
o gal net galvodama, kad ji ir 
yra pasaulis. Todėl yra neįma
noma, o gal net netikslu, kad ji 
kalbėtų vienu balsu. Gi čia mi
nėtai nepasitikėjimo prarajai už
pildyti nepakaks, kad tik viena 
kuri tos suskilusios Tautos dalis 
pripažintų literatūrai vietą gyve
nime. Nepakaks deklaracijų. 
Žaizdos, kad ir negilios, gyja lė
tai. Reikės, kad kiekvieną kata
likų etiketę nešiojanti kultūrinė 
institucija, ne tik žodžiu, bet ir 
nesiliaujančiu veiksmu puoselė
tų literatūrai ir kūrėjui priklau
sančia autonomiją mūsų kultūri
nio gyvenimo kalvėje.

• Alg. Kezys, SJ, muziejaus 
rinkimuos. Chicagos Meno insti
tutas įsigijo devynias Algiman
to Kezio, SJ, nuotraukas. Jas 
galima rasti “Prints and Dra- 
wings” skyriuje.

• Plačią studiją apie Dieve
niškes Lietuvoje paruošė Pa
minklų apsaugos ir kraštoty
ros draugija. Veikalas 412 psl. 
apimties. Jame sudėta 1965 m. 
suruoštos ekspedicijos tyrinėji
mo medžiaga. Tai trečiasis mi
nėtos įstaigos darbas. Knyga 
iliustruota daugybe nuotraukų.

Rezid. Tel. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS,
GTNEKOItOGINE CHIRURGUA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius nasrai susitarimą., 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su 
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8229
Res. telef. WAlbrook 5-5076.

Ofisas 3148 West 63rd Street 
TeL: PRoeoect 8-1717 

Res. 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubilc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 6Srd Street 
Kampas 63-člos tr California 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak 
Šetšad. 2—4 vai

Trečiad Ir kitu laiku pagal susi ta r 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstą ir šlapumo takų chirurgija

Tel 695-0583 — Elgin
425 No. Liberty Street
Roote 25, Elgin, Illinois

rel. ofiso HE 4-5849. res. 388-233*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7lst Street
Vai.: pirm., ketv. t-4, vakar. 7-t 
antr., penktad. I— 5 treč tr Aešt. tik 
susitart m.

Ofiso — HE 4-576K

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

■ nlais 2-9 v„ šeštadieniais 10-1 p. p. 
, Ligoniai priimami pagal susitarimą.

(Atkelta iš 1 psl.)

chai. Intuityviniu būdu Dievą 
pažįsta indų mistikai ir kitų 
religijų skelbėjai. Intuityviniu 
būdu Dievą pažįsta krikščio
nių šventieji, pradedant apaš
talais ir toliau einant prie at
siskyrėlių, regėtojų, didžiųjų 
sielų, kaip šv. Pranciškus. Di
džioji Teresė, Kūdikėlio Jė
zaus Teresėlė, Jonas nuo Kry
žiaus, stigmatizuotieji ir dau-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometriBtas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV 51st Street
Tel - GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą.: Pirm . antr . 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5 tr 
šeštad. 10—i vai

Ofs. 785-4477, Res. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAtVFORD MEDICAL BLOG 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialjbč akušerija ir moterį, ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2290
Nainį, — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K Š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS 
2656 VVeet 68rd Street

Pirmad., antrad. ketvirt ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 6 tkl 8 v v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6 6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt nuo 9 tkl 12 vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 
Iki 8 vai Trečiad ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 9-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllame 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8*8 
vai vak. šeštad 12-1 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 1-4158

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15tb Street, Cicero
Kaadlen 1—1 vai. ir 8—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 11 11d 4 DOplot

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South Wt*tem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto tkl 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-9919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ER MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeet 71W Street
Telefonas HEmlock 6-3545

(Oflao ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 0-4732 
DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Atostogose nuo blrž. 28 iki liepos 28 d.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 VVeet 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
SąStad. » s. & — 2 ». e. »• 

gybė kitų vienuolių, mistikų ir 
šventųjų.

Taigi, intuicinė Dievo sam
prata yra pirmesnė už moks
liškąją Dievo sąvoką. Jeigu ir 
jokių mokslų nebūtų buvę, o 
žmonija vis vien būtų tikėjusi 
Dievą, tegul ir netobulai ir la
bai primityviai Jį sau išreikš
dama. Intuicijos Dievas yra
pirmesnis už mokslo Dievą.

P. C.

ASSOOlATE OPTOMETRISTR 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT
8424 W. 63rd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: i—9 vai. p. p.

Išskyrus trečiad.ieni

rel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad.. antrad.. ketvlrtad. u 
Vai., pirmad-, antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. tkl 9 v. v. Treč. ir

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš Šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirm, nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto ir 
nuo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 iki 11 v. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubilc 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATŲ 

CHIRURGUA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popie* 

ketvlrtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS lR*tHIRUKGUA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreet, IM 

Kabineto tel. 687 9090
Namu tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI.
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REIiance 5-4410
Rez. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. Slst HtreM

Telefonu 935-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktai. 10—13 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IB MOTEBV 
IIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1933

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ir 
penkt. nuo 3 tkl 4 vai. ir nuo < iki I 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

PHlminčja ligonius tik susitarus
VaL: 2—4 p. p. ir <—8 v. vak,

Trečiad. tr šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 v. vak 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 8-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6648 So. Albany Avė.
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-64-16, rez. HE 4-3150

DR, F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

3107 VVest 71at Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 Iki I r. r 

Treč. tr šeštad. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai. pirmad., antrad., penktad. 1—4 
ir 6—8 v. v., ketvirt 6—8 v. vok- 
Šeštadieniais 12—2 vąl, p. n.



ATRASTIEJI MEDALIAI
Linksmesni įspūdžiai iš tautinių šokių šventės Chicagoje

K. APAŠČIADar ir šiandien gailiuosi vie
nam kitam prasitaręs, kad šau
siu j Chicagą, į tautinių šokių 
šventę. Nes, pasirodo, būt ge-1 
riau, jei būčiau prikandęs liežu-1 
vį: netrukus pradėjo skambėti I 
telefonas, o per jį visokiausi už
sakymai.

— Brangusis, pats žinai, koks 
netikęs pas mus įstatymas: spi
rito čia tegausi tik vaistinėse ir 
vien pagal daktaro receptų. Va
dinasi, kaip ir kitų gyduolių: 
tik po lašiukų ar šaukštukų. Ar 
sveikam žmogui tiek užtenka? 
O jei dar svečias? Taigi, būk 
mielas, atvežki man kokias 6 
butelkas. Žinai, manoji yra dip
lomuota specialistė: Leipalingy
je baigusi kulinarijos kursus. 
Tai kad prisivirs visokiausių 
krupnikų!..

— Malonėki pargabenti 5 sva
rus medžioklinių dešrelių. Ir 
tiek pat kaimiškos dešros. Pa
mažu prisirankioki tų, katros 
stipriau išrūkytos. Matai, mano 
vyrelis organizuoja savo bosams 
ir jų leidukėms žūklavimą ir 
piknikėlį...

Bet užvis kebliausio užsaky
mo susilaukiau iš kažkokio Za
rembos. Pasisakė esųs biržietis, 
deja, kaip gyvas jo nesu matęs.

— Mister, kai būsi in Šika- 
go, tai pasistorok susitikt mano 
jaunystės frentų Zabielų. Žinau, 
kad tenajos bus lacia pypi, ale 
Zabiela yzl tu rikognaiz: turi 
ygl nosę, o jo čin labai rimainds 
Aidacho poteite. Pasakyk jam, 
kad aš gyvenu chai klias: turiu 
rezidenc iš 10 ruimų, turiu svi-

Nuotrauka BalchoTokiame šokių sūkuryje tikrai nebuvo galima nė savo dukters atpažinti.

ming pūl ir dar į mano beismon- 
tą turiu rikrie.šen rūm. Turiu 
ir pūdei dog. Ir dar turiu veri 
nais vaife. Ji skatis, ale triobe- 
lio nebūna, ba susišnekam en- 
gelskai. Bet, jeigum kų apie 
mane žinai not so gut, būk vyrs: 
dont tel him, okej?

Kitas, daug kuklesnis intere
santas prašė manęs parvežti 
Viskansino kelmučių 5 stiklai
nius, ir, jei kur užtiksiu, visų 
kirbinę džiovintų baravykų. Gir
di, vokiški ar lenkiški — ne
svarbu. Bepigu kalbėtis su šito
kiu interesantu. O, žiūrėkite, 
prisišaukė mane ir toksai akip
lėša:

— Labai pasiilgau natūralių 
kopūstų. Tų, iš ųžuolinės bač
kos. Olrait, kopūstų turi ir mū
sų Storai, bet vis blėkinėse škar 
bunkose ir dar su vinegaru. Kas 
iš tokių kopūstų, Jie no gud for 
mai sistem...

Čia jau nebetekau kantrybės:
— Tautieti, aš šaunu į šokių 

šventę, o ne kopūstų iš Chica
gos vežioti. Bai, bai!..

Žinia, buvo ir kitokių užsaky
mų, bet jų visų, kaip sakoma, 
nė jaučio skūron nesurašysi. 
Daugumai pažadėjau. Pagal ga
limybes. Ir taip iškart pasida
riau lyg prekybos agentas ar 
užsakymų biuras.

Man šūvis į Chicagą — apie 8 
valandos autostradoje. Lenkiu 
galvą visiems amerikonams, 
meksikonams ir kitiems, kad 
manęs neužmušė ir nesutraiškė.

Sveikutėlis išlipau Marketparke. 
O čia jau jokia problema: čio
nai gyvuoja mano brolis, tad 
bus pilnas stalas, šnektų šnek
telės iki vidurnakčio ir patogus 
; aktigultas.

Kai tik pradėjau su juo po
kalbį, tai iškart pamačiau, kad 
vyrukas apie Chicagos ir viso 
Ulinojaus skausmus bei džiaugs
mus kur kas daugiau nusimano, 
negu aš apie savąjį Ochajų. Ta
čiau jis mane tuojau įspėjo: 
į Chicagos dauntauną nevažiuo- 
sim, kadangi neapsakomas tra- 
fikas, ir iš viso lietuviui išeis į 
sveikatą, jeigu neįsivels į ka
tastrofas ir po šventės sugrįš 
namon gyvas, o ne daliai sušu
kuotas ir gėlėmis apkaišytas 
lavonas.

— Gana tų žmogžudysčių! — 
pritariau jam. — O kaip ten su 
bilietais? Ar nupirkai?

— Et, ėmiau ir pamiršau. Gau 
sime prie įėjimo. Amfiteatre 
mes niekad neišperkame iki pas
kutinės kėdės.

Deja, brolužis, tas Chicagos 
žinovas, didžiai apsiriko. Prie 
kasos eilutė. Ir jokios kalbos 
apie bilietų pasirinkimą: imk 
ką begaunąs. Bemaž viskas iš
parduota. Belikę vos keli ložė
se ir vienas kitas padrikai, šen 
bei ten. Laimingai dar pasiga
vau 7 dolerių kainos ir smukt 
į vidų. 8 metukų Ramonai, bro
lio dukrytei (ją pasiėmiau glo
boti) sakau:

— Stipriai laikykis mano ran 
kos. Matai, kokios čia žmonių 
marių marios. Tik žingsnis į ša

lį — ir pasimesime.
Maršą grojant, ima žygiuot 

šokėjai. Iš Amerikos. Iš Kana
dos. Net iš tolimojo Urugva
jaus. Kiek jų?

— Šimtas. Ne, daug ir dar 
daugiau jų, — atsako Ramona, 
pasiremdama savo mokslo ži
niomis. —O kur Eglė ? Kur Eg>- 
lutė?

— Stebėki “Grandinėlės” gru 
pę: jinai bus tenai.

Deja, ir aš pats nebesusigau- 
dau. Kai milžiniškoj salėj bene 
15 šimtų šokėjų, sunku pasaky
ti, kur ir katra ta Eglė (mano
ji dukra). Štai ir atėjo diena, 
kai tėvas nebeatpažįsta ir ne- 
beatrenka nuosavo vaiko. Būč 
žinojęs, būč žiūronus pasiėmęs, 
o dabar turiu tik spėlioti.

— Žiūrėki tiesiai: va. kur ji, 
viduryje, ketvirtoje eilėje. Ta, 
kuri su melsvu sijonu ir kikli
ku...

— Pamačiau. Matau! — džiu
gia’ šaukia Ramona.

O visgi baisiai apsirikome. Tik 
vėliau sužinojome, kad toji Eg
lė — ne Eglė, nes iš tikrųjų ji 
šokusi salės šone, ne viduryje, 
kaip mano buvo spėta.

Ramona susijaudinusi ploja 
visada ir visiems. Kai kartais 
aš jau nebeploju, ji dirst prie
kaištingai, lyg tartų: “Dėde, 
nebūk kelmas — argi nematai 
šios visos didybės ir grožybės? 
Nenoriu dabar jai aiškintis, kad 
mano delnai jau raudonai įskau- 
dę.

Per pertrauką slenkame į ša
lutines patalpas. Gal atpažinsi
me tą Zabielą su erelio nosimi 
ir bulvės smakru. Gal Tris Pre
zidentus nusipirksime. Ramona 
pamato vaikiną su ženkliuku 
ant krūtinės. Jame mūs vėlia- 
vukė ir dar kažkas.

— Dėde, ir man tokį medalį!
Tad imu teirautis, kur tie 

ženkliukai pardavinėjami, Kur 
jų gauti?

— J’e tik aktyviems šventės 
dalyviams. Ne publikai.

Turiu Ramonai ilgai aiškinti, 
kas tie “aktyvieji” ir kas “pub
lika” ir kodėl mudu jokio meda
lio negausime. Matau: mergytė 
liūdna ir nusiminus. Kaipgis, ji
nai jau moka suskaičiuoti iki 
100, jinai lietuvišką klasę baigė 
su pagyrimo lapu, čionajos tiek Į 
nepavargdama ploja, o iš šven- j 
tęs turės išeiti be medalio?

— Nenusimink, Ramona: bus 
ir tau medalis. Per tieką žmon 
nių kas nors bus pametęs, o 
mudu atrasiva. Ieškokiva. Ant 
grindų. Po stalais. Visur...

Iš tikrųjų — netrukus ji at
bėga visa nušvitus:

— Atrodau! Medalį atradau! 
Tenai. Ant staliuko. Peleninėje...

Skaitau — “ROCKY”. Norė
jau paaiškinti, kad toks meda
lis — ne medalis, o politika. Ir 
kad josios amžiuje itin rizikin
ga leistis į didžiąsias šios šalies 
politines grumtynes. Bet nepra
sižiojau : tegu mergytė būna lai
minga, nes ir jai pagaliau me
dalis ant krūtinės. Ji dar laimin-

Nuotrauka Algirdo Grigaičio
•u

OŠIA GIRIA IR
VITALIJA BOGUTAITE

DAR NEGALIU

Dar negaliu grįžti, viešpatie. 
Neriu vandens. 
Noriu dar būti.
Paskambink telefonu truputį vėliau. 
Dabar negaliu.
Turiu eiti.

Negaliu sulaukt, viešpatie.
Dar noriu gerti. 
Paskambink vėliau 
ir pranešk tikrą valandą ir dieną.

Slenka smėlis.
Saulė lenkias.
Linksta mano kojos 
smėly —

Artėju į slėnį, v'ešpatie.
Ten bus vandens?
Gersiu ir sapnuosiu 
nebaigtą sapną 
viena.

Į NAKTĮ

Artėjam į naktį.
Į žalią fosforinę naktį.

Po tr's išsirikiavę, 
prae’na devyni žalčiai. 
Po tris praeina 
giedodami.
Ko gi j’e gieda?
Ko gi jie nori?

Fosforinėj nakty, 
dūmų ir triukšmo nakty 
dvyl’kta valandą 
žale ai pavirsta —

gesnė, kai prisegu tokį pat ant
rąjį, mano atrastą laiptuose tarp 
popiergalių.

Po pertraukos didžiulė salė 
vėl banguoja ir tyvuliuoja. For
muojąs5 ratai ir kvadratai. Vi
sur tik mirga - marga. Pasaka - 
nepasaka. O kai galop giedamas 
himnas, Ramona tučtuojau įsi
jungia. Josios balsiukas garsus

ir skaidrus. Prisidedu ir aš. Ir 
bandau giedoti kartu stl ja.

Prie durų vyrukas bepardavi- 
nėjąs trispalvės ženkliukus su 
stambiu įrašu “LITHUANIAN 
POWER”. Nuperku ir prisegu 
Ramonai.

— Kitoj šventėj ir aš šoksiu! 
— tvirtai ir išdidžiai taria ji 
man.

VANDENYNAS..
Po tris išsirikiavę 
praeina devyni kūnai. 
Po tris praeina 
dainuodami.
Ko jie dainuoja? 
Ko gi jie nori?

Sesės, paimkime dalgius. 
Tėvo aštriausius dalgius. 
Stokime devynios, 
po tris eilėje 
ir eikime kirsti —
Žalioj nakty, 
prie žalio ežero 
teka, teka raudona puta. 
Teka, teka kraujo puta. 
Ko gi jie rauda? 
Ko gi jie nori?

LIKIMAS

Šiandien man be galo gera.
Guliu ant smėlio po atviru dangum 
ir skaičiuoju lavų stiebus. 
O aplinkui ošia, šlama 
vandenynas ir g ria.
Šlama ir ošia 
šimtamete liaudies gaida.

Siuntė man motinėlė 
semti juros vandenėlio. 
Vandenėlio šalto, 
vandenio sūraus.

O ką pasakytu, jei prakalbėtų 
atplaukus banga?
Vanduo tylus, žodžio netaręs, teko 
Niekad negrįš. Nieko nesakys.

Šiandien man be galo gera.
Guliu ant smėlio ir visai negalvoju, 
kad ir meno laivas, 
ten kažkur už horizonto, 
nuleidęs vėliavas plaukia- 
Plaukia negrįžimo kryptim.

— Tikiu. Ir aš vėl atskubėsiu 
iš Ochajaus. O kad nepadary- > 
čiau klaidos, kad tave atpažin- u 
čiau, — pasiimsiu žiūronus. Nes 4 
šokėjų bus šimtas. Ne, daug ~ 
ir dar daugiau... ' " -

Ir kai vakarop ji nueina mie- - 
gučio, ilgai dar girdžiu ją var- >« 
tantis lovutėj: vis ir vis tebe- -

i Nukelta Į 4 psl.)

IŠILGAI 
AFRIKOS

Kazys Almenas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

13. HATAKI, BVVANA, — MAU - MAU!

Eldoret — Nakliru — Nairobi, 1968. V. 15--21

Ne visose srityse Afrika jau taip atsi
likusi, kaip kartais gal vaizduojamės. Pa
vyzdžiui, kas nepavyko, nors ir labai talen
tingam Lietuvos žydui, esperanto kūrėjui 
Zamenhofui, tai jau geru šimtu metų anks
čiau sukūrė vergų pirkliai iš Zanzibaro. Bū
tent. paprastutę, telegrafinio stiliaus dirbti
nę kalbą, kurioje žodžiai yra trumpi ir leng
vai išmokstami. Dirbtinę kalbą, kuri čia iš 
tikrųjų paplito net už Europą didesniame 
plote ir tapo tikra ir dažnai vienintele tarp

gentine susikalbėjimo priemone. Tuo, iš es
mės, svahili ir skiriasi nuo esperanto. Kas 
skaitė Hemingvėjų ar matė kokį afrikietiš- 
ką filmą, turėtų atpažinti atkarpos antraštė
je minimus žodžius. Atrodytų, jog rašant 
apie Afriką, yra tiesiog privaloma “vietinio 
kolorito” dėlei įterpti ir svahili kalbos žo
džių. Nenoriu atsilikti ir aš. Taigi —

— Nitapata pombe, bwana
Šią frazę skiriu savo kolegoms Chicago

je. Ji labai esminė ir turi aukštą naudoji
mo koeficientą. Būtent —

— Pone, ar galiu gauti alaus?
Dalinai buvau pats kiek nustebęs, jog 

šį kartą Hollyvvoodas teisus; tarpgentinė 
svahili kalba iš tiesų čia visur paplitusi. Ji 
tiek prigijus, kad kartais būna sunkiau su
sikalbėti anglų kalba Rytų Afrikoje, negu 
arabų kraštuose. Vietiniai, mat, įpratę, jog 
visi, įskaitant ir čia gyvenančius baltuosius, 
mokėtų svahili. Nagi, jau iš tiesų, ji tiek 
paprastutė, jog užtenka išmokti keletą šim
tų žodžių, kad galėtum apsieiti be bėdos ir 
turguje ir restorane. Kartais čionykščiams 
būdavo sunku net suvokti, jog aš tikrai taip 
menkai išauklėtas, kad net svahili kalbos ne
moku. Su nustebusiu atkaklumu jie karto
davo garsiai tą pačią frazę, paskui dar gar
siau ir lėčiau, galop jau šaukdavo, net mos- 
tikuodami rankom. Man telikdavo tada tik 

šypsotis, linguoti galva, vaizduoti, jog su
prantu ir, mandagiai ištrūkus, ieškoti kito 
praeivio, kuris gal mokės ir angliškai.

Yra šitame reikale net tam tikros poeti
nės ironijos.

Kadaise, o iš tiesų visai neseniai, šio 
krašto baltieji ponai su savo juodaisiais bau 
džlaunininkais specialiai tiktai svahili kalba 
ir tekalbėdavo. Įsakymams šios paprastos I 
kalbos pilnai pakakdavo, o baudžiauninkas, mylių plokštikalnių ruožas, kuris tęsiasi tarp

ar juodas būtų jis ar baltas, gi neturi jokio 
reikalo išreikšti kažkokias ten sudėtingas 
nuomones ar jausmus. Pilnai pakanka, kad 
jis vien klausytų; ir vykdytų įsakymus.
Anglų kalba buvo laikoma privilegijuotųjų 
poiių kalba, taiįi pat klaip kadaise lenkiškoji 
Lietuvoje. !

-— Ndio, bwana. Kweli. Asante... 
Savotiškas tki kraštas, šis kelių šimtų 

Ugandos ir Nairobi. Ekvatorius jį kerta be
veik per vidurį, bet čia auga dideli pušų miš
kai, paparčiai ir samanos žaliuoja ūksmin- “ 
game jų pavėsyje, šalto, švarutėlio vandens 
upeliai čiurlena purienomis geltonuojan
čiose pievose. Varnalėšai lapoja pakelėse, 
kviečiai ir avižos auga laukuose, obuoliai ir 
kriaušės dera soduose. Kai kirtau patį ekva
torių, pirštai stingo iš šalčio ir veltui būčiau “ 
dairęsis kokios nors palmės ar banano me
džio. Veltui būčiau ieškojęs bet kokio tropi
kų ženklo iš viso. Aplinkui buvo gamta, ku- ‘ 
rią galėtum užtikti ir Lietuvoje ir, pavyz
džiui, Michigano valstijoje. Aukštuma su
kuria visą šį stebuklą, ir tai tokia aukštu
ma, kuri lyg stengiasi paslėpti savo išorines 
žymes. Nėra čia jokių iškilių viršūnių, jokių “ 
molėtų šlaitų, jokių tarpeklių: atrodo, lyg 
važiuotum per žalią, kalvotą kraštą, nors iš 
tiesų esi dviejų - trijų kilometrų aukštyje. 
Šis aukštis tropikų karštį paverčia malonia 
Vidurio Europos vėsuma. Skirtumas tik 
toks, jog čia žiemos ir sniego niekad nėra. 
Yra tik dažnesni lietūs pavasario ir rudens " 
metu. Ir jiė lyg perskiria metus į dvi toly
gias dalis, kurių kiekvienoje yra po vasarą n 
ir kimių kiekviena duoda derlių.

-u- Nchi hii, bwarta, ana nzuri sana. Nzu- 
ri kabisa, bwana!

(Nukelta į 4 psl.)



IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 pusi.)

Dar neseniai šis kraštas vadinosi Baltie
ji Plokštikalniai (White Highlands). Tačiau 
baltoji spalva nieko bendro su šiuo krašto
vaizdžiu neturėjo. Sniego čia nebūna; šis 
kraštas nuolat žalias. Ne kraštą, bet žmo
nes apibendrino baltoji spalva. Mat, tik bal
tas žmogus turėjo teisę čia būti žemės savi- 
niku. Per gera ši žemė, per malonus klima
tas, kad būtų buvę galima jais dalintis ir su 
juodąja ar net tik truputį kitokio atspal
vio rase.

Dar tik 1953 metais baltieji Kenijos dva
rininkai, panašiai kaip prieš 1918-tuosius 
sulenkėjusi šlėkta Lietuvoje, netikėjo, jog 
tie prie žemės prilinkę “chamai” (angliška
sis atitikmuo turi panašų paniekinantį skam 
besį — "wogs”), jog būtent tie, galėtų per
imti jų plačius dvarus.

O vis dėlto...
Gal kai ką ir nervins šis mano sekantis 

sugretinimas buvusios po Pirmojo pasauli
nio karo Lietuvos padėties su dabartine Ke
nijos padėtimi. Visi palyginimai, o tuo la
biau šis, neturi būti priimti paraidžiu. Sa
vaime aišku, yra milžiniškų ir esminių skir
tumų, bet taipgi yra ir eilė savotiškų pana
šumų, ir gal jų iškėlimas padės kiek leng
viau mums suprasti tokį tolimą ir svetimą 
kraštą kaip Kenija.

— Watu, wana wa kufanana, bwana.
Tą panašumo liniją pajutau pirmą kartą, 

skaitydamas Kenijos laikraščius. Žinoma, 
asmeniškos patirties neturiu, kalbėdamas 
apie 1920-tų metų Lietuvą. Bet jau seniai 
mėgdavau vėsiuose didelių bibliotekų fon
duose vartyti senus lietuviškų laikraščių 
komplektus. Daugumas tų į storą, kiek ap
triušusį ir drėgme atsiduodantį kartoną įriš
tų komplektų ir prasidėdavo apie 1920-tus 
metus. Ir štai, beskaitydamas dabartinius 
Kenijos laikraščius, lyg jaučiu panašią laik
raščio “dvasią” ir neretai rasdavau kone 
tas pačias problemas. Minėtoji “dvasia” tai 
aiškiai laikraščiuose jaučiamas išdidumas 
savo nauja nepriklausomybe, kiek naivokas 
optimizmas, bet šalia to ir pasigyrimuos už
tušuotos pirmosios nesėkmės ir negiliai pa
slėptas pavydas toliau pažengusiems kraš
tams. Panašių ir tų pačių problemų tarpe 
regimas būtinumas kelti žemės ūkį (Kenija 
— žemės ūkio kraštas!), būtinumas visiems 
mokytis, būtinumas perimti į savo rankas 
prekybą, būtinumas kurti ir vystyti savo 
tautinę kultūrą. Kiek naivoki gal šie laik
raščiai, bet užtai niekad čia nėra to sumišu- 

Indės tradiciniuose savo drabužiuose Nairobi 
gatvėje.

šio be išeities pesimizmo, kurio tiek daug 
dabartinėje Amerikos spaudoje. Problemos 
iškeliamos, tik ne bauginti tautai, bet už
baigti pradėtam darbui: štai, čia yra dar ne
gerai; atsiraitokim rankoves ir dirbkim, nes 
už tai esame patys atsakingi.

Kažin ar kas paneigs, kad panašios pa
žiūros egzistavo ir 1920 metų Lietuvoje.

Kenija nepriklausomybę gavo 1963 me
tais. Jos siekdama, panašiai kaip ir Lietuva, 
ji turėjo atsikratyti kolonialinės valdžios ir 
tautai svetimos įsišaknijusios dvarininkų 
klasės. Nors tai būtų tik labai bendri pana
šumai, nes esmėje Kenija išsikovojo savo 
nepriklausomybę labai skirtingais būdais ir 
labai skirtingose sąlygose.

— Hatari, bwana, — Mau - mau‘
Britai, žinoma, sako, jog jie “davę” Ke

nijai nepriklausomybę. Tai, tarp kitko, yra 
maždaug teisybė eilės kitų Afrikos tautų 
atveju. Kai, pasikeitus sąlygoms, kolonijos 
pasidarė nuostolingos, joms buvo “duota” 
nepriklausomybė. Bet ne Kenijai. Kaip mi
nėta, didelis ir derlingiausias Kenijos plotas 
buvo išimtinai baltųjų nuosavybėj. Šie bal
tieji, lygiai taip kaip dabar Rodezijos Ian 
Smith, tikrai nežadėjo atiduoti valdžios juo
dajai didžiumai. Kenija nevirto antrąja Ro- 
dezija tik dėka baimės ir teroro, kurie yra 
surišti su tuo lyg ir vaiko išvebeldžiuotu žo
džiu — "Mau - mau”.

Nairobi universitetas — išradingai moderni ar
chitektūra.

Savotiškai tai skamba, bet visgi tai šian
dien jau istorija: Kenija laimėjo savo nepri
klausomybę teroro ir spaudos dėka. Iš tie
sų, tuos žodžius reikėtų rašyti atvirkštine 
tvarka arba bent rašyti “Spauda” didžiąja 
raide. Jos įnašas buvo daug didesnis. Gali
ma net tvirtinti, jog spauda ir sukūrė terorą.

Didysis 1952 metų Mau - mau teroras 
Kenijoje! Vaiduokliškoji, fanatiška Mau- 
mau organizacija, prisiekusi savo kirviais 
ir pangom*) sukapoti vius baltus vyrus, 
vaikus ir nėščias moteris. Teroro periodas 
tęsėsi šešerius metus. Jam numalšinti rei
kėjo divizijų, tankų ir naikintuvų eskadri
lių. Kiek, spėkite, to teroro metu buvo nu
žudyta baltųjų žmonių? Kiek tūkstančių jų 
mirė?

Statistika šį kartą britiškai šalta ir tiks
li. Iš viso — 32 civiliai ir 63 kariai.

Juodųjų, žinoma, krito kur kas daugiau. 
Apie 13,000 jų buvo sumedžiota, sušaudyta 
ir pakarta. Čia tikslios statistikos nėra.

Ir po visos tos nelygios kovos Britanija 
nusprendė apleisti savo baltuosius dvarinin
kus, o patys vieni dvarininkai jau bijojo to
liau tęsti žūtbūtinę kovą.

Štai ką vis dėlto reiškia spauda! Kiek 
šimtų tūkstančių bevardžių tuo pačiu metu 
mirė Sibire, kiek Sudane, kiek dabar miršta 
Biafroj! Nelengviau, žinoma, buvo mirti ir 
tiems nelaimingiems 32 Kenijos “Baltuosiuo
se Plokštikalniuose”, bet apie juos, o ne apie 
kitus tūkstančius, tada mirgėjo laikraščių 
antraštės, apie juos buvo rašomos knygos, 
sukami filmai. Tikrai ne tiek Kikuju genties 
pangos, kiek pačių baltųjų valdoma spauda 
sukūrė tą baisųjį Mau - mau mitą ir įtikino 
Kenijos baltuosius, jog geriau yra pasiduoti 
juodosios didžiumos reikalavimams.

Taigi, nepriklausomybės laimėjimas Ke
nijoj buvo visai kitoks, negu Lietuvoj, nors 
po to ir sekė visa eilė panašių žingsnių: dva
rai buvo nusavinami, išmokant (nedidelę, ži
noma) kompensaciją, žemė išdalinta vieti
niams, didesniuose dvaruose tapo įkurtos 
žemės ūkio mokyklos Ir tyrimo stotys. Pa
lyginus su kai kuriais kitais Afrikos kraš
tais, valdžios perėmimas čia buvo darnus. 
Mau - mau teroro krašte nebuvo jokio kerš
to baltiesiems, kai juodieji perėmė valdžią. 
Nors nemaža dalis baltųjų vėliau išvyko, bet 
gana daug jų čia dar taikiai gyvena, ir net 
žemės ūkio ministeris yra baltasis.

Dar daug, daug problemų reikia išspręs
ti Kenijoje. Kaip tik užtai, kad Kenija yra 
ambicingesnė už kitus, mano kol kas maty
tus, Afrikos kraštus. Tos problemos čia ašt
riau jaučiamos, ir užtai man jos atrodė pa

*) Panga — didelis, sunkus peilis, naudoja
mas cukrašvendrėm ir net malkom kapoti.

Indas (dešinėje) ir vietiniai negrai Nairobi gat
vėje.

našios į naujai atkurtos Lietuvos proble
mas.

Paimkime kitą, labai akivaizdžiai jaučia
mą, problemą. Ji panaši ne tik paviršiumi, 
bet net ir savo geneze.

Ši problema gimsta taip:
Paimkim religine ir rasine prasme skir

tingą mažuminę grupę žmonių. Sakysim, jog 
tai gana darbštūs ir taupūs žmonės ir, be to, 
gerai tarpusavy susiklausę.

Dabar. Žemės ūkio krašte, krašte kur be
veik visa turto ir svarbos sąvoka yra suriš
ta su žemės savininkyste, uždrausk jiems 
tapti žemės savininkais.

Kas gaunasi kelių generacijų bėgyje?
Kokiu laipsniu žydai monopolizavo visą 

prekybą ir visas profesijas atgimstančioje 
Lietuvoje, vyresnieji, žinoma, žino geriau 
už mane. Kas norėtų pamatyti panašią da
bar egzistuojančią padėtį, teturi užsukti į 
bet kokį Kenijos miestelį. Bet kokį. Nesvar
bu, ar penkios krautuvės bus jame, ar pen
kiasdešimt, užtikrinu, jog bent 90$r jų bus 
indų*) rankose. Toliau: daktaras, advoka
tas, net batsiuvys ir siuvėjas dažniausiai irgi 
bus indas.

Kaip kadaise mūsų kunigaikščiai atsi
kvietė žydus Lietuvon, taip britai pakvietė 
indus į Rytų Afriką. “Kaip sulenkėjusi šlėk
ta žemės savininkystę pasilaikė tik sau, taip 
britai ją tedavė tik baltiems ir į menkas re
zervatų žemes sugrūstiems juodiesiems. 
Savo laiku tai atrodė logiška. Palyginus su 
žemės savininkyste, prekyba buvo antraeilis 
dalykas. Bet keitėsi laikai, ir pasirodė, jog 
ši kol kas lyg nesvarbi mažuma savo ranko
se turi neproporcingai didelę jėgą.

* ) Indais vadinu ir pakistaniečius, nes čia 
vartojamas bendresnis terminas ‘Asian’, turįs ne
malonų skambesį lietuvių kalboje.

ATRASTIEJI 
MEDALIAI

(Atkelta iš 3 pusi.) 
sigardžiuojant šventės didybe 
ir grožybe. Per miegą ji dekla
muoja eilėraštį. > Žodžiai aiškūs 
ir skaidrūs. Beveik kaip Aldo
nos Eretaitės...

Pirmadienį man laikas namo
lio. Bet aš, užsakymų biuras, 
turiu užbėgt “Paramon”. Kam 
kelmučių ir baravykų, kam me
džioklinės ir kaimiškos dešros, 
kam spirito ir kopūstų ąžuolinėj 
bačkoj. O “Paramoj” labai 
skaudi žinia:

— Per amžius tiek lietuviško 
svieto Chicagoje dar neturėjo
me. Viską grobstyte išgrobstė. 
Šiandie labai gražiai atsiprašo
me, kad mūsų lentynos tuščios...

Tegu ir kai kam skaudi, bet 
man maloni žinia: nereikės su 
tais pirkiniais tampytis. Teisy
bė, pastebėjau, kad “Paramoj” 
gėralų lentynos stena ir braška 
puo krūvio, bet aš juk esu šo
kių šventės publika, o ne šnap- 
sų išvedžiotojas. Turiu ir aš sa
vąją vėliavą iškelt. O grįžęs 
žmonėms pasakysiu — viskas 
išparduota. O jei kam miršta
mai spirito ar panašaus Snapso 
reikia — tesikreipia į savo dak
tarą. O gal tas receptą išrašys.

Baigdamas turiu pasakyti, 
kad ano biržiečio Zabielos nie
kaip nesutikau. Kągi, tokios 
svieto marios. Tokia kamšatis. 
Aš pats net nuosavos dukters 
nebeatrinkau.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-up ir Motorų Remontas 
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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’ ’ v A L O M F 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

M O V I N G
Apdraustas perkraustynias

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

Ir šlėkta ir britai dvarininkai tapo išmes
ti, bet jų sukurta problema liko. Lietuvoje 
ji per trumpą nepriklausomybės laikotarpį 
buvo jei ne pilnai išspręsta, tai bent gerokai 
sušvelninta. Kaip šitai pavyks Kenijoje, aš 
bijau spėlioti. Kas nors turės atsitikti. Da
bartinė padėtis labai ilgai tęstis negali. Iš 
tiesų Kenijoje dabar egzistuoja lyg du at
skiri ir vienas kitam svetimi pasauliai. Di
džioji žemdirbių masė, tai negrų gentys. 
Miesteliuose, lyg kokiose atskirose salose, 
gyvena indai. (Didesniuose miestuose, kur 

A

Nairobi: policija žygiuoja gatve, prieš prava
žiuojant valstybės prezidentui Jomo Kenyattai.

yra industrijos, padėtis margesnė.) Nors 
negras dabar gali sakyti sau “Tai mano 
kraštas”, bet jis turi viską pirkti, pinigus 
skolintis, dantis taisyti tik pas indą. Supran
tama, turint tokią padėtį, atsiranda tarpra- 
sinė įtampa, nesutarimas ir galop net tiesio
ginė neapykanta. Nežinau, kaip tai čia išsi
spręs. Emigruoti tiems indams nėra kur. Da
lis jų buvo dar pasilaikę Britų pilietybę (bu
vo galima pasirinkti 1964 metais). Ir tie 
prieš kelis mėnesius jau buvo išmesti. Bet 
tik tai maža dalis. Daugumas jų yra čia gi

TURTAS 90 MILIJONŲ

DAUGIAU PELNYSITE.

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. VVESTERN AVĖ

TEL. GRovehilI 6-7575

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5‘/4°/o. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštu sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

>/SĄf£TY 
>/ O F YOUR \ 
f INVESTMENT \ 
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mę ir augę, yra Kenijos piliečiai. Asimiliuo
ti juos į juodąją gyventojų masę kaip ir ne
įmanoma. Jie per skirtingi. Ir pagaliau tik
rai jų negalima smerkti už tai, jog ištikimai 
laikėsi savo kultūros.

Per daug nesistebėčiau, jeigu, ypač ko
kios nors ekonominės krizės metu, laikraš
čiai sumirgėtų žiniomis apie indų “pogro
mus” Eldoret, Nakuru ar Naivasha mieste
liuose. Nesistebėčiau, bet tuo pačiu, apgai
lestaudamas šią naują tragediją, nerasčiau 
tame priežasties skaityti baltąją rasę pra
našesnę už juodąją.

Pogromas, pagaliau, nėra svahili kalbos 
žodis. Ir, ačiū Dievui, taipgi ne lietuviškas.

— Kwaheri, bwana!
I
(Keturioliktoji K. Almeno atkarpa vadinsis:

“Sugrįžk, Tarzane, viskas atleista”.)

Rankomis išplauatytl paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7-7258 59

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturera



MUSŲ KALBA
RED. DR. PR. SKARDŽIUS

PRIEVEIKSMIAI SU -INIAI
reikia vartoti ir prieveiksmį vi
dutiniai, paviršutiniai.” Ir toliau 
jis dar taip rašo: “Toks nuo
seklumas išlaikomas ir kitais 
atvejais. Pvz. šalia tautinis su-

Kornelijus Bučmys, OFM, 
Darbininko redaktorius, klausia 
mane, ar, kaip L. Dambriūnas 
tvirtina paskutiniame Gimt.Kal- 
bos n-ry, tikrai yra taisyklingi 
tokie prieveiksmiai kaip kultu- Į sipratimas turime ir tautiniai 
riniai, politiniai, stilistiniai ir 
kt., kuru niekados neteiikė Jo 
nas Jablonskis ir kurie netei-

* kiami “Lietuvių kalbos vado-
< ve”, ir dėl to jis toliau rašo:

'susipratęs, o šalia tautiškas su
sipratimas — tautiškai su
sipratęs. Žodžiu, čia turime na
tūralią analogijos lygtį — tau
tiškas: tautiškai = tautinis : 

‘'Jūs esat vienas iš Vadovo au
torių, dėl to ne tik šio laikraš
čio redakcijai, bet ir visuome
nei būtų naudinga žinoti, ar Jūs 
pritariate p. L. Dambriūno tei
gimui, kad minėtos rūšies dary
ba yra taisyklinga ir vartoti
na.”

Kaip anksčiau, prieškarinėj 
Gimt. Kalboj ir Vadove, taip ir 
dabar iš esmės aš nesu linkęs 
šios rūšies prieveiksmių teikti 
bendrinei kalbai norminėmis ly
timis. Man rodos, J. Jablonskio, 
J. Balčikonio ir kitų kalbininkų 
nuomonė apie tai, apskritai 
imant, tebėr teisinga, ir jos dau
giau ar mažiau toliau tebesilai
koma. Pvz. 1954 m. “Dabartinės 
liet, kalbos žodyne”, kur aiškiai 
atsispindi dabartinių Lietuvos 
kalbininkų kalbos taisyklingu
mo supratimas, tokių prieveiks 
mių kaip poetiniai, politiniai, 
stilistiniai ir kt. visai nevarto
jama; čia pastebėjau tik vieną 
begaliniai “be galo”, kuris vie
tomis ir tarmėse pažįstamas. To 
paties supratimo laikomasi ir di
džiajame "Lietuvių kalbos žo
dyne”; čia pvz. šalia kultūrinis, 
laikinis visai neminimi prieveiks
miai kultūriniai, laikiniai, ir te
randame tik kultūriškai, laiki
nai šalia kultūriškas, laikinas 
(ir laikinis). Taip pat ir “Rašo
mosios liet, kalbos žodyne”, 
kur žodžių vartoseną prižiūri A. 
S'alys, aiškiai vengiama šios rū
šies darinių: čia ne tik neduo
dama politiniai, stilistiniai, tau
tiniai, bet ir užuot pagrindiniai, 
paviršutiniai, vidutiniai, visuoti
niai tevartojama laikinai, pa
viršutinai (ir paviršutiniškai), 
vidutiniškai, visuotinai šalia lai- 

, kinas (ir laikinis), paviršutinis 
(ir paviršutiniškas), vidutinis 
(ir vidutiniškas), visuotinis (ir 
pasenęs visuotinas), o prieveiks
mis viršutiniai laikomas tarmy- 
be.

Bet L. Dambriūnas su tokia 
vartosena nesutinka: jo nuo
mone, prieveiksmiai su -inai te
gali būti sudaryti iš būdvardžių 
su galūne -ai: galutinai iš ga
lutinas, laikinai iš laikinas, vi
suotinai iš visuotinas, bet nie
ku būdu negalime vartoti laiki
nai šalia laikinis, visuotinai ša- 

> lia visuotinis. “Nuoseklumas, — 
sako jis, — reikalauja taikios 
tvarkos: vartojant prieveiksmį 
galutinai, reikia vartoti ir būd
vardį galutinas, ir vartojant 
būdvardį vidutinis, paviršutinis,

tautiškai
tautiniai. Ir tai yra taisyklinga 
analogija”. “Čia kalbininkai 
dirbtinai sumaišė dvi būdvardžių 
kategorijas (su galūnėmis -inis 
ir -inas) ir prieveiksmius iš a- 
biejų daro tik su galūne -ai. Bet 
tokia prieveiksmių daryba yra 
nenuosekli ir dėl to netaisyklin
ga”.

Su šitokiu griežtu, formaliai 
logišku samprotavimu vargiai 
sutiks atsargesnis kalbininkas,

kuriam kalba, net ir bendrinė, 
nėra kokia formalinė logika ar
ba algebra: čia mes dažnai su
siduriame su tam tikra, kalbi
ne, logika, arba, kaip W. Ha 
versas sako, Volkslogik, kuri 
dažnai algebrinės analogijos ir 
visai nepaiso. Pvz. šalia senovi
nio būdvardžio senas jau nuo 
seniau labai plačiai vartojamas 
prieveiksmis seniai “prieš daug 
laiko, ne dabar’’ (jis jau se
niai namo sugrįžo), arba štai 
vėl šalia dabartinio būdvardžio 
vėlus visuotinai vartojamas 
prieveiksmis vėlai (jis vėlai 
grįžo namo), ne * vėliai, kaip 
pvz. gražiai šalia gražus ir kt. 
Tai yra dėl to, kad seniau buvo 
ir vietomis dar tebėra pažįsta
mas būdvardis vėlas, tos pat rū
šies, kaip biauras, klaikas, pi
gas, suras, siauras ir kt., bet il
gainiui jis buvo paverstas į vė
lus, o jo senovinis prieveiksmis 
pasiliko lig šių laikų. Kitokia 
istorija yra su seniai: senovinė 
forma senai, dar vietomis tar
mėse ir dabar pažįstama, su lai
ku iš analogijos pagal naujai 
(tariama naujei) buvo perdirb
ta į seniai (tariama senei), ir ši 
pastaroji forma yra jau įsiga

Įėjusi net bendrinėj kalboj. For
maliai logiškai arba analogiškai 
tiek vėlai, tiek seniai (plg. ge
ras : gerai = senas : senas : 
senai arba gražus : gražiai — 
vėlus : * vėliai) dabar yra visai 
nenuoseklios lytys ir todėl pa
gal minėtąjį receptą turėtų bū
ti netaisyklingos. Bet lig šiol 
niekas iš rimtesnių kalbininkų 
taip nesprendė šio dalyko: tai 
buvo ir tebėra visai taisyklin
ga, nes tai yra kalbiškai pagrįs
ta. Ne kas kita yra ir pvz. pa
viršutinai, vidutinai, visuotinai. 
Senovinėj raštų kalboj dar te
bebuvo vartojami būdvardžiai 
vidutinas, viršutinas, visuotinas 
(žr. mano Liet, kalbos žodžių 
daryba 245). Būdivandį visuoti
nas dar vartojo pvz. M. Valan
čius, ir lig šiol jis kartais pasi
taiko šalia visuotinis, o prie
veiksmis visuotinai ir dabarti
nėj gyvojoj žmonių kalboj pa
žįstamas. Bet bendrinėj kalboj 
visuotinis vis dažniau vartoja
mas, o visuotinas pamažu trau
kiasi iš apyvartos, tačiau prie
veiksmis visuotinai daugelio ly
giai vartojamas tiek šalia nyks
tančio visuotinas, tiek šalia įsi
galinčio visuotinis, nes prie-

Why is it so comforting
saving with people "who care?"

veiksnus visuotiniai gyvojoj kai-1 kaip rodo jos istorija, nelinks- 
boj daug kur visai nepažįsta-| tania iš priklausomybinių san

tykinių būdvardžių su -inis su
darinėti nei įvardžiuotinių būd
vardžių (apie tai plačiau rašo

mas.
Būdvaržiai paviršutinis, vi

dutinis yra dvejopos reikšmės 
— priklausomybės santykinės 
ir 'kokybinės: paviršutinis “pa
viršiuj esąs, paviršinis”, viduti
nis “vidurinis, middle, mittler” . 
ir paviršutinis “negilus, lėkštas,, 
superficial, oberfachlich, flūch- 
tig”, vidutinis “mediocre, mittel- 
mkssig”. Vienur kitur šalia pas
tarosios reikšmės būdvardžių 
pagal kitus pavyzdžius buvo su
daryti prieveiksmiai paviršuti
niai, vidutiniai, bet šiokia dary
ba tepasireiškė visai siaurai, ir 
daug kur kitur buvo nueita ki
tu keliu: kokybinės reikšmės 
būdvardžiai paviršutinis, vidu
tinis buvo paversti į paviršuti
niškas, vidutiniškas (pavir
šutiniškas darbas, vidu
tiniškas atlyginimas), ir iš 
jų sudaryti prieveiksmiai pavir
šutiniškai vidutiniškai da'car 
plačiai vartojami ne tik šalia 
paviršutiniškas, vidutiniškas, bet 
ir šalia tos pat reikšmės pavir
šutinis, vidutinis, ir tai kalbiš
kai yra visai taisyklinga.

Apskritai imant, mūsų kalboj,

-s-”

. .with people who h avė continuously paid
the highest dividends with complete safety
for riearly 60 years?

li. Jurgutytė ■ Baldaufienė sa
vo disertacijoj), nei prievetks- 
nių su -iniai, todėl kalbininkai, 
tuo vaduodamiesi, lig šiol ir ne- 

(Nukelta į tj psl.)
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Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda

žyti — kreipkitės į H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drįstame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663

SACRED 
HEART 

SCHOOL 
ANDOVER, MASS 

01810
OONDUCTED BY 
THE BROTHERS 

OF THE 
SACRED HEART

RESIDENT GRAMMAR SCHOOL FOR BOYS — GRADES 4 8

The philosophy of Sacred Heart School includes the tiime-proved 
principle of (1) a sound mind in a sound body; (2) a clear distinc- 
tion benveen right and wrong; (3) a positive inducement to do 
“what’s proper” and not merely *'what I likę”; (4) a sense of tnith 
and fair play; (5) a deep respect for authority, law and the proper- 
ty of others; (6) a halrit of cleanliness, good posture and good man- 
ners. In short, Sacred Heart strives to bring out the best in every 
boy by helping each student to stifle selfishness and cultivate le- 
gitimate pride, self-respect and generosity. A 20-aere campus offers 
ample facilities for a well-balanced athletic program. Two large re- 
creation areaa and a spacious gymnaslum provide facilities for in- 
door activities including pool, ping pong, checkera, chess, vveight- 
lifting, craft work, tumbling and roller skating. Outdoor sports in- 
clude football, baseball, dodgebaJl, hockey, basketball and traek. 
Music instruction is also available, Weekly lessons are given 

during class hours. _
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IS LAUKO '

Kilimai ir apmušti baldai valomi

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

Look back over the nearly 60-year history of 
Standard Federal and you will find a tradi- 
tion of integrity in handling its customer’s 
savings that has built an association of great 
financial strength.

One evidence of this is reserves more than 
twice those legally required.

Another is that Standard Federal has 
never missed paying a dividend or failed to 
honor withdrawals promptly.

Chartered and supervised by an agency of 
the United Statės Government, Standard 
Federal is one of the largest associations in 
the area with assets over $128,000,000.00 
It has grown this large because it is managed 
by people “who care” about the welfare of 
its customers.

That is why you will find it so comforting 
saving at Standard Federal.

Eamings currently paid are at the highest 
legal rates permitted—4%% per annum on 
Passbook Accounts, payable and coin- 
pounded ąuarterly—5^4% per annum on six- 
month Certificate Accounts in amounts of 
$10,000 or larger in multiples of $1,000. And 
accounts are insured for safety to $15,000 by 
the Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation.

Is not such an association the place for 
your savings?

The people “who care” are eager to 
welcome you to their growing family of 
savers.

There is no better time than now to open 
your account at Standard Federal... stop 
by during our convenient hours (two park
ing lots) or telephone or write for save-by- 
mail forms.

K e n n e b u n k e p o r f e, Maine.

LIETUVIAI TĖVAI, PASINAUDOKIT
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISEM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba po 5 pamokas savaitėje 

4 grupėms.

Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 
lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokinkms 
•stoti j kolegija*

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimu* .įsiems prieinamas. 
Atsižvelgiama ) kiekvienos šeimos padėt). 
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector
St Anthony High Sc'aool 
Kennebunkport. Maine 04046

į

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustytuos 
Ilgų metų patyrimu* 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
♦ ♦♦ ♦♦♦

llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto šešta- 
dlenlalH Ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 va), ryto Vakarais plrmadie 
nlals 7 vai vakaro

71 S# South Maplewood Avenue 
Chicaso. rilinois 606209

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA i

1490 kil. AM ir 1027 mg FM 
Telef. HEmlock 4-2413
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Tik per Angliją..... Pigiau, greičiau, geriau, ga

lima pasiusti dovaną siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį do
vanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Žemiau siūlome 
du specialiai paruoštus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

Vasarinis 1968.1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 3Į^ 
jardo vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos, 
3y2 jardo, vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vyriškų arba 
moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinų.

#75.00

FOUNDED 1909

F E D
STANDARD

Archer at Sacramanto • Chicago 60832 • VI 7-1140

ASSETS OVER $128.000,000.00

HOURS: Mon.. Thura. 9 a.m.-S p.m. • Tue*., Fri. 9 ajn.-4 p.m. 
Sat. • a.m.-12 noon • Wed.-nc buslneaa tranaacted

RAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago

SAVINGS

i

RESERVES OVER $10,500,000.00 (more than twice legal requirements)

i

Vasarinis 1968.2.
Pavaaarniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3^2 jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos, stora nepermatomo 
nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarele, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies marškiniai, 1 sv. šokolodinių sal
dainių, vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis.

$7500
Taip pat, į betkurį siuntinį galima dadėti žemiau išvardintus 

dalykus, kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė 
skarelė. $4.00, nailoninis itališkas lietpaltis $10.00., vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00., nailoniniai marškiniai vyriški $7.00 
Vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00

BALTIC STORES, LTD.
JURAS )

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
TELEF. — SHO 8734.

Su malonumu priimame ir užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsako kas Jam patinka. Taip pat, 
persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

% ' ------

( z .



PRIEVEIKSMIAI SU -INIAI

• Premijuotasis A. Barono i 
romanas išleidžiamas anglų kal
ba., 1966 m. Giedros konkursą 
laimėjęs Aloyzo Barono roma
nas “Trečioji moteris” Many
land Books leidyklos dabar pri
statomas ir amerikiečiams skai
tytojams. Knyga “The Third Wo 
men” jau išspausdinta ir netru
kus išeis iš rišyklos. Romaną 
anglų kalbon išvertė St. Johns 
universiteto amerikiečių litera
tūros dėstytoja Nijolė Zobars- 
kaitė. Autoriui ir vertėjai bend
radarbiaujant, buvo atsižvelgta 
į paties autoriaus, recenzentų 
ir vertėjos pastebėtus trūku
mus, nemaža vietų pataisyta, 
todėl angliškasis vertimas lite
ratūriškai išėjo daug geresnis, 
negu originalas lietuvių kalba.

• Alfonso Dargio tapybos pa
roda amerikiečių menininkų mė
giamoje vasarvietėje Province- 
tawn, Mass. šiame dailininkų 
vasaros rojuje D. E. Kendall 
galerijoje nuo liepos mėn. 16 
iki 31 vyksta individuali ryš
kaus mūsų tapytojo Alfonso 
Dargio darbų paroda. Vietinė 
spauda savo meno puslapiuose 
šią parodą taipgi pažymėjo pir
moje eilėje, primindama, kad 
Alf. Dargio darbų yra šių mu
ziejų nuolatiniuose rinkiniuose: 
Philadelphijos meno muziejuje, 
Dalias meno muziejuje, Hun- 
tington galerijoje West Virgi
nijoj, Rochesterio meno galeri
joj, Bostono dailės muziejuje, 
Moderniojo meno muziejuje 
New Yorke, Delaware ir Neb- 
raskos universitetuose.

• Naujos knygos angliškai. 
Kaip skelbiama naujame Many
land Books kataloge, dar 1968 
m. pasirodys Al. Landsbergio 
drama “Five Past in a Market 
Place” (Penki stulpai turgaus 
aikštėje), Danguolės Sadūnai- 
tės - Sealey eilėraščiai “To Re
gioms of no Admittance” (Į ne
įžengiamas sritis) ir Alberto Ge
ručio “Lithuania”. Pirmosios 
dvi knygos kainuos po 4 dol., gi 
pastaroji 12 dol. Visos bus įriš
tos į kietus viršelius.

• Didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno redaktorius Juozas Kruo
pas liepos 2d. “Tiesoj” pranešė, 
kad jau išleista nauja žodyno I 
tomo laida. Antrojo tomo nau
ja laida pasirodysianti ateinan
čiais metais. Tie du tomi buvo 
išleisti priešbolševikiniais lai
kais. Juos prireikė antrą kartą 
leisti, “seniai išsibaigus tiražui”.

“Ruošiant naują Žodyno I ir 
II tomų leidimą, pagrindu buvo 
paimtas senasis jų tekstas” — 
rašo J. Kruopas. — “Jis papil
dytas naujais žodžiais, iliustra
ciniais pavyzdžiais ir gausia 
frazeologija. Papildymai pada
ryti gana žymūs, nes Žodyno 
kartoteka nuo 1941 metų ligi j 
šiol padidėjo pusantro milijo- į 
no kortelių ir kasmet vis pasi
pildo keliasdešimčia tūkstančių 
žodžių ir sakinių, užrašytų iš 
liaudies kalbos, grožinės litera
tūros ir kitų šaltinių”. Iš viso, 
pirmieji tomai dabar esą suda
ryti “tais pačiais principais, 
kaip ir tarybiniais metais pa
rengtieji’. Dabar spausdinamas 
VIII tomas, rengiami IX ir X.

(E)
• Krokuvoje (Lenkijoje) įvy

kusioje pasaulinėje grafikos 
meno parodoje buvo išstatyti ir 
grafiko iš okupuotosios Lietu
vos dail. Vladislovo Ziliaus dar
bai — ciklas “Modus vivendi”. 
Pažymėtina, kad VI. Žilius yra 
sukūręs ir daugiau grafiškų kū
rinių, jų tarpe ciklą “Vilniaus 
bokštai ir miesto veidrodžiai”, 
erdvinių kompozicijų ciklą “Pa
saką” ir kt.

• Neseniai Vilniuje įvyko ket
virtoji tarprespublikinė studen
tų dainų šventė. Dalyvavo Ru
sijos, Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Maldavijos ir Gudijos stu
dentai dainininkai. Šventę ati
darė taip vadinamoji Ok. Lietu
vos užsienio reikalų “ministrė” 
L. Diržinskaitė.

• Į okupuotą Lietuvą iš Len
kijos atvyko grupė pedagogų. 
Tai mokytojai, Lenkijos mokyk
lose dėstą lietuvių kalbą ir lite
ratūrą. Jie bus supažindinti su 
liet, kultūros turtais, bibliote
komis, be to. jiems bus suruoš
ti specialūs lituanistikos kursai.

• Kristijono Donelaičio “Me
tai” išversti į gruzinų kalbą ir Į 
išleisti Tbilisi leidyklos. Išvertė 
gruzinų poetai Grigola Abašid- 
zė ir Revaza Margianis. Patei- 
tas ir platus Donelaičio kūry
bos nagrinėjimas.

• Lietuviškų suvenyrų paroda 
suruošta Azerbeidžano sostinėj. 
Drauge pateikti ir kitų Pabal
tijo kraštų suvenyrai. Ekspo
nuoti gintaro, odos, metalo dir
biniai, medžio drožiniai, viso 
apie 1,300 dalykų.

• Dail. Jonas Buračas jubilia
tas. Liepos 8 d. 70 metų am
žiaus Lietuvoje susilaukė dai
lininkas Jonas Buračas. Kai 
laikraščio atstovas sukakties iš
vakarėse nuvyko jo aplankyti, 
tai nerado namie: buvo išva
žiavęs į gamtą. Vakare grįžęs, 
pasidžiaugė, kar tą dieną pabai
gęs prieš porą metų pradėtą 
paveikslą “Nemuno posūkis 
prie Balbieriškio”.

Meno mokyklą J. Buračas bai
gė Kaune, 1924 metais. 1929— 
30 metais studijavo Paryžiuje. 
Savo kūrinių skaičiuoja apie 
tris tūkstančius. Daugiausia dė
mesio yra kreipęs gamtovaiz- 
džiams. Po karo iki 1951 metų 
dirbo kaip mokytojas Ekonomi
niame technikume, Vidurinėje 
dailės mokykloje, Taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės institute. 
Pastaruoju metu dirba prie 
Kauno profsąjungų rūmų kaip 
dailininkas ir dailės mėgėjų mo
kytojas. (E)

• Studentai Lietuvoje atlieka 
vasaros atostogų lažų. Vilniaus 
universiteto komjaunimo vado
vybė skelbia studentams “gar
bės pareigą” — atostogų metu 
vykti į vadinamas “darbo ir po
ilsio” stovyklas. Apie pustrečio 
tūkstančio studentų paskirstyti 
dirbti dvidešimt dviejų kolcho
zų laukuose Lietuvoje. Grupė 
studentų dirbsianti prie univer
siteto bibliotekos priestato sta
tybos. Bet kiti, kurių skaičius

(Atkelta iš 5 psl.)

teikė bendrinei kalbai šios rū- i 
šies prieveiksmių norminėmis j 
lytimis. Kiek plačiau susipaži
nus su būdvardinių priesagos 
-iškas ir -lnis darinių reikšmė 
bei vartosena mūsų gyvojoj 
žmonių ir geresnių senesnių bei 
vėlyvesnių raštų kalboj, nesun
ku pastebėti, kad šios priesa
gos daugiausia yra aiškiai ski
riamos ir, tuo skirtumu remian- 

į tis, galima naujus duomenis vi
sai tinkamai vartoti; plg. moks
linis (mokslo, mokslui priklau
sąs, mokslui skirtas) ir moks
liškas (mokslui būdingas, atitin- 

j kąs mokslo reikalavimus) ' 
j straipsnis ir kt. Tuo būdu ir, 
“Lietuvių rašomosios kalbos žo-1 

■ dyne” tautinis vokiškai verčia-' 
mas “volkisch, national,
Volke gehdrig, mit dem Volke 1 dvasiniai, literatūriniai, poeti- 
verbunden” (prieveiksmis tauti
niai čia neduodamas), o tautiš
kas — volkisah, national, der 
Volksgemeinschaft entspre- 
chend, patriotisch”. Bet šių 
būdvardžių prieveiksmiai, dau
giausia ir gyviausiai vartojami, 
yra su -iškai, ne su -iniai, pvz.: 
bedieviškai, berniškai (elgiasi), 
giriškai (putrą raugia), kiauliš
kai (gyvena), miliškai (audžia), 
pasakiškai (gražus), šuniškai 
(sėsim draugiškai, ėsim 
dešrą šuniškai), velniš
kai (nusikvatojo), vokiškai

sklandžiau. Mes taip pat lengvai 
galime apsieiti ir be pagrindi
niai arba pagrindinai: šių prie-

(pyragus kepa), žmoniškai (tai-. veiksmių vietoj galime vartoti

— Kol nėra išgyvenęs pavojų, RF
< 

joks žmogus negali girtis apie savo 
narsą ir drąsą. — Rochefoucauld.

neminimas (Tiesa, birž. 23) pa
skirti į darbo brigadas, kurios 
siunčiamos į sovchozus Odesos,

sosi), nežmoniškai (kenčia) iri 
jkt. Tokiais atvejais mūsų žmo
nės paprastai -iniai nevartoja. 
Iš jų kalbos, kaip jau iš dalies 
minėta, lig šiol žinomi tik keli 
šios rūšies dariniai (begaliniai 
“be galo”, paviršutiniai, viršu
tiniai, vidutiniai), bet jie savo 
darumu visai nepasižymi ir te
sutinkami gana siaurame plo
te; be to, daugely tarinių, kur 
jie nepažįstami, vartojami 
nomesni pakaitalai: be
(gražus), paviršutiniškai 
ba), vidutiniškai (atrodo); 
pat dabar jau plačiai yra įsiga
lėję ir prieveiksmiai su -Inai: 
laikinai, paviršutinai, visuotinai.

I
| Mūsų spaudos ir šiaip kai ku- 
' rių raštų kalboj dar vis pasitai- 

zum ką tokie prieveiksmiai kaip

niai, politiniai, stilistiniai, tauti
niai ir kt. reikšmiškai yra blan
kūs, dirbtiniai dariniai, mūsų 
kalboj neturį gilesnių šaknų. 
Savo laiku šiokius prieveiks
mius visai dirbtinai buvo mėgin
ta skirti nuo prieveiksmių su’tytojams, daugiausia prakt
iškai, — neva politiniai reiškia Ikams yra beveik nereikalingas, 

“politikos atžvilgiu” ar pn„ —' P. S.
bet iš tikrųjų jokio to skirtumo 
nėra, ir daugeliu atvejų, pvz. 
užuot poetiniai arba stilistiniai, 
galime daug įprasčiau ir tinka
miau pasakyti poetiškai, stilis
tiškai. Kitais atvejais kai ką ga
lima kitaip nusakyti; pvz. vie
toj protiniai nesveikas žmogus 
jau žymiai geriau tinka nesvei
ko proto (arba psichiškai ne-

įma- 
galo 
(dir- 
taip

pagrindžiai šalia pagrindus “so- 
lid, well - grounded, fundamen
tai”: pagrindas; dėl daryibos 
plg. apmaudžiai šalia apinau- 
dus : apmaudas ir kt. Panašiai 
šalia moralas dabar jau plačiai 
vartojamas būdvardis moralus 
ir priev. moraliai; toliau iš mo
ralus gali būti sudarytas rūšinis 
būdvardis moralinis, panašai 
kaip saldinis “saldžios rūšies, Pakeičiame 
saldūnis” iš saldus ir kt.; bet iš' 
moralinis jau nebesųdarysime j 
prieveiksmio moraliniai, kaip 
kad iš saldinis, tankinis nebe- 
sudrome prieveiksmių saldiniai, 
tankiniai. Ir t. t.

Tuo baigiu šį savo straipsnį. 
Kai kurių smulkesnių dalykų 
nebeliečiu, nes dėl to savo lai
ku jau buvo gerokai ginčytasi. 
Nebūčiau ir šį kartą čia pra
šnekęs, jei Gimt. Kalboj nebū
tų buvę pradėta iš peties rašyti 
apie kontroversinius dalykus, 
apie kuriuos daug kas kitaip 
galvoja ir kurių ginčytinas 
svarstymas Gimt. Kalbos skai-

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Valome, 
ištepame, 
suderiname

(hoses) 
žarnas.

MOVING 
perkrausto baldus iš arti ir toli 

A. BENIULIS
Chicago, IU. 60629, Tel. RE 7-7083

A

& 1

siunčiamos į sovcnozus vaesos, - -
Krymo ir Sevastopolio srityse, žmogus. Užuot tiesio-
arba į Kazachstano sovchozus, į- ."T". -------—
arba prie statybų Sibire. Viena «esiogiai: tai yra trumpiau ir
arba j Kazachstano sovchozus,

grupė siunčiama į Estiją, vie
na į rytinės Vokietijos Ruege- 
no salą. Dar kiti — į Atlante 
žvejojančius laivus. (E)

• Lietuvių muzikiniai kolek
tyvai rusų delegacijoj. Į rusų 
komsomolo delegaciją Bulgari
jos sostinėj Sofijoj rengiamame 
“pasauliniame jaunimo ir stu
dentų festivalyje” speciali ko
misija Maskvoj įtraukė ir kele
tą muzikinių kolektyvų iš Lie
tuvos. Jų tarpe yra ir “Lietu
vos” ansamblio birbynių kvinte
tas, pernai buvęs atsiųstas į 
Montrealio parodą. (E)

W A G N E R & S ON S
Typewrfters — Afdding Machines — 

Checkwrite,rs
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimai 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

giniai mums visiškai užtenka

— Kantrybė karti, bet jos vaisius 
saldus. — Rousseau.

— Niekad nebuvau užgautas dėl 
to. ko nepasakiau. — prez. Calvin 
Coolidge.

Parduodame ir taisome visų garny 
bų dulkių siurblius ir tur me dalis 
maišelius ir visus prijungimus (da 
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirbj 
ir Royal bei kitų.

fi ■??

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, III. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, m. 60632. Tel. YA 7-5980

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
IŠ EUROPOS IMPORTUOTŲ DALYKŲ 

Kainos numažintos nuo 10% iki 70%
Šilti žieminiai batai vyrams, moterims ir vaikams
Bendrai darbo ir išeiginiai batai visai šeimai
Vyriški paltai, kostiumai ir kelnės
Vyriški štteįjtadieniniai viršutiniai marškiniai 
(išplovus garantuotai joks prosijimas nereikalingas)
Daugelis įvairių kitų aprangos dalykų
Importuoti moteriški rankinukai iš geriausios odos

Krautuvė atdara pirmad. ir ketvirtad. nuo 9.30 iki 9.00 vai.
Kitomis savaites dienomis nuo 9:30 iki 6:00 vai.
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5.00 vai.

NORDEN IMPORTS
3111 North Lincoln Avenue

(1 bl. į rytus nuo Ashland Avė.) Tel. 248*4707

SIUVIMO Mašinos
♦
*

♦
*

*

*

ELNA 
BERNINA 
NECCHI 
VIKING 
PFAFF 
SINGER

-J*
9

vokiškos, itališkos,šveicariškos, 
japoniškos ir kitų firmų.

*

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California)
Chicago, III. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1,000

PLYMOUTH ♦ VALIANT

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC. 

4030 Archer. VI7-1515
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER * IMPFRIAL St!

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vienų restoranų Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubų patarnavimų, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai j rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800
Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

itdara kasdien nuo 8:30 vaL ryto. Sekmad. Ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus 

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas 

ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

daryti rpgsėjo mėnesyje.

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad. ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street

čia 
bei 
pa- z

9

Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Mūsų erdviose patalpose! 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ 'STAIGA

FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tol. SEeley 3*4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

ROOSEVELT

CRANESAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWTCZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 
sąskaitas.

131

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

_ PIRMAD Ir KETVIRTAD............. .» v. r. iki » v. V.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................. 9 v. r. lkl 6 v. v.

SESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta
.................

c ——• I
0

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — H Y 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

Mes mokame 5a ant visų taupymo 
certifikatų

per annum

MINIMUM SUMA $5,00000

MIDLAND 
SAVINGS

MDLANl[sAynjGs 4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
August Saldukas 

Chakman of tho Board
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NAUJI |laidiniai
• ATEITIS, 1968 m. Nr. 5. 

Lietuvių katalikiškojo jaunimo 
žurnalas. Vyr. redaktorius An
tanas Sabalis, 80 - 23 85th Dri- 
ve, Woodhaven, N. Y. 11421; 
administratorius Kazys Vainius, 
64-09 SOth Road, Maspeth, N. į 
Y. 11378. Metinė prenumerata j 
$5.00.

gaujas žunralo numeris iš- i 
pintas temos “Pamilau aš sau
lę”. Saulėtajai vasarai tai labai 
pritinka. Šią temą redakcija 
prieš kiek laiko pasiūlė bendra
darbiams įkūnyti poezijoj ir be
letristikoj. Sumanymo rezulta
tą šiame leidinio sąsiuvinyje ir 
matome: visas pluoštas litera
tūrinio jaunimo eilėraščių bei 
apybraižinės prozos gabalų.

Aplamai, žurnalas daugumoj 
prirašomas paties jaunimo. Be 
grožinės literatūros užmojų 
^reikėtų daugiau novelių), jau
natvišku žvilgsniu ir patirtimi 
liečiamos organizacinės veiklos 
temos, pasaulėžiūrinės proble
mos, studentijos situacija, nau
jos įcnygos, lietuvių literatūros 
klasikai ir kt.

• GAUDEAMUS, 1968 m. Nr.
8. Studentų ateitininkų sąjun
gos leidinys. Redaktorė Irena 
Rušėnaitč, 7247 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629. Redak
cinio ir administracinio darbo 
talkininkai: Marytė Norušytė, 
Daila Valatkaitytė, Vita Norei
kaitė, Vakarė Aistytė, Aldona 
Masilionytė ir Jurgis Bradūnas. 
Turinio patarėjas — Augusti
nas Idzelis. Meno redaktorius — 
Paulius Baltys.

Leidinys, ypač techniškuoju 
savo paruošimu, daro labai 
malonų įspūdį. Puslapiai sutvar
kyti labai išmoningai, moder
niai, piešiniai nenuobodūs, taik
liai sujungti su tekstu, patei
kiant tikrai kūrybingas išpla
navimo kompozicijas. Pauliui 
Balčiui gero žodžio už tai rei
kia tikrai nepagailėti.

“Gaudeamus” turinys taipgi 
labai įvairiai margas, sakytu
me, tikrai studentiškas. Mintys 
vienur jaunatviškai radikalios, 
kitur romantiškos, vienur at
remtos į realybę, kitur tos rea 

, lybės visai nejaučiančios. Vie
nur su jomis galima sutikti, ki
tur nustebti ir prieštarauti, bet 
išvadoje vis tiek džiaugtis stu
dentiškąja gyvybe. Tik į vieną 
dalyką ateityje “Gaudeamus” 
leidėjams ir redaktoriams rei
kėtų atkreipti padvigubintą dė
mesį: į lietuvių kalbos, rašybos 
ir skyrybos tobulinimą.

• MOTERIS, 1968 m. kovo - 
balandžio Nr. 2 ir gegužės - bir
želio Nr. 3. Tai du pagrečiui išė
ję šio moterų žunralo numeriai. 
Abudu po 30 didelio formato 
puslapių. Žurnalas gausiai iliust 
ruotas meno darbų nuotrauko
mis, spausdinamas gerame po
pieriuje, Skoningas ir turinin
gas, Duodama apsčiai ir groži
nės literatūros pavyzdžių. Ra
šoma meno, literatūros, muzi
kos bei pasaulėžiūrinėmis temo-

’s. Platūs skyriai, pavadinti: 
šeima ir mokykla, Moterys pa
saulyje, Sveikata, Buto įrengi
mas, Madų ir grožio pasaulis, 
Šeimininkių kampelis ir kt.

Žurnalą leidžia Kanados Lie
tuvių katalikių moterų draugi
ja. Redaktorės: Z. Daugvainie- 
nė ir N. Kulpavičienė. Skyrius 
veda: I. Kairienė, E. Krikščiū
nienė, L. Murauskienė, A. Ša- 
rūnienė. Administratorė — B. 
Pabedinskienė. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 1011 
College Str„ Toronto 4, Ont„ 
Kanada. Metinė prenumerata 
$5.00.

• TRYS Pl’TNAMLECIŲ LEI 
DINIAI. Šiame Nekaltai Pradė
tosios Marijos vienuolyne — 
mergaičių bendrabutyje ir vasa
ros stovyklose jau ilga virtinė 
metų, kai vyksta tylus, bet gi
lus lituanistinio švietimo dar
bas, be kita ko, laike nuo laiko 
išl&d|iaĮit ir rotatorium spaus-

Iviuguaiena Stankūnienė Lino raižinys

| numeriai per metus. Metinė jo 
I prenumerata 10 markių. Užsa- 
; koma draugijos generalinio 
i sekretoriaus adresu: Adam 
Gruenbaum, 8 Muenchen 15, 
Lessingstrasse 5, W. Germany. 
Tai yra labai gerai redaguoja
mas, puikiai informacinę me
džiagą atrenkantis ir ją patrauk 
liai paduodantis Baltijos tautų 
problemoms skirtas žurnalas 
vokiečių kalba. Žurnalas neven
gia ir politikos, pabrėždamas 
baltų tautų neginčytiną teisę 
būti laisvomis. Tačiau daugiau
sia vietos skiria estų, lietuvių ir 
latvių kultūrinei veiklai ir kū
rybiniams jų laimėjimams. Nau

jas numeris yra skirtas šių visų 
trijų tautų 1918 metais laimė
tos la’svės jubil'ejui. Tačiau gre 
ta pateikiama taipgi kultūrinės 
veiklos kronika ir eilė grynai 
kultūrinių straipsnių,pvz., rašo
ma apie estų poetę Marie Under 
jos 85 metų amžiaus proga, at
skiru straipsniu aptariama nau
joji latvių poezija. Būtų gera, 
' -•d ir lietuvių kultūrinės pa
stangos dažn au žurnale būtų 
rodomos ne vien tik trumpose 
kultūrinėse žinutėse, bet ir vie
nu kitu ilgesniu kultūrinės te
mos straipsniu.

TĘSH I G

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. liepos mėn. 25 d.

per annum
on investment bonus

per annum
on regular savings

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

H

dintus leidinius, gyvai vaizduo
jančius šioje srityje pasiektuo
sius rezultatus. Po ranka štai 
trys tokie sąsiuviniai. Pirma
sis, datuotas 1968. VI. 5, pava
dintas “Kelionė”, 16 psl. Laik
raštėlio numeryje atspausdinti 
rašiniai studenčių, kurios lankė 
lietuvių kalbos ir literatūros i 
kursą Annhurst kolegijoje. Tai 
lyg ir kelionė per Sruogos, šei
niaus, Vienuolio, Putino, Savic
kio ir Krėvės kūrybą. Temos 
’abai įvairios, nagrinėjančios 
minėtų autorių kūrybos turinį 
ir formą. Iš pateiktų rašinių 
matyti, koks prasmingas ir esa
mose sąlygose nuoseklus litera
tūrinis auklėjimas vyksta minė
toje kolegijoje ir putnamiečių 
seselių bendrabutyje.

Kitas panašus leidinėlis, da
tuotas 1968. VI. 11, vėl gražiai 
išpintas mergaičių mintimis 
apie heroizmą, apie tautos gy
vybės išsaugojimą ir kit. Įdo
mios ir trijų studenčių nuomo
nės apie Mačernio poeziją.

Ir trečiasis leidinėlis, datuo- 
tass 1968. VI. 28, pavadintas 
“Kibirkštėlėmis”. Tai šios vasa
ros seselių Putname vadovau
jamos mergaičių stovyklos ofi
ciozas, išmargintas visa stovyk
line statistika ir visais kitokiais, 
daugumoj linksmais apdūmoji
mais.

• MŪSŲ VYTIS, 1968 m. Nr.
2. Šį dvimėnesinį žurnalą leidžia 
Akademinis skautų sąjūdis. Re
daktorius Rimantas Griškelis, 
6651 S. Whipple Avė., Chicago, 
III. 60629. Redakcijos bendra
darbiai: Ramunė Kviklytė, Ire
na Srugytė, Vytautas Germa
nas. Administratorius — Jonas 
Tamulaitis, 6818 S. Claremont 
St., Chicago, UI. 60636. Metinė 
prenumerata $4.

Gražiai tvarkomo leidinio 
nuotraukose ir straipsniuose 
regime akademinės skautiško
sios veiklos gyvastingumą. Me
niškosios ir kronikinės nuotrau
kos bei užsklandiniai piešiniai 
taikliai priderinti prie teksto, 
šame numeryje ASS dvasios 
vadas J. Kubilius, SJ, rašo ju
biliejine tema — Lietuvos ne
priklausomybė, sveikinimus V- 
tai tautinei stovyklai siunčia 
ASS Vadijos pirm. Eugenijus 
Vilkas. V. Statkaus raštas pa
skirtas “Mūsų Lietuvos” auto
riui, Korp! Vytis garbės nariui 
— Broniui Kvikliui. Paberta

daug minčių akademinės skau
tų veiklos klausimais, jautriai 
prisimenamas korporantas dail. 
Vytautas Raulinaitis, neseniai 
žuvęs automobilio katastrofoje. 
Žurnale yra ir šiaip visiems, ne 
vien tik skautams, įdomių skai
tinių, kaip antai: Pasaulio nera
mumų įtaka jaunimui, Ypatin
goji žmogaus nuojauta ir kt.

• Antanas Gustaitis, IR AT
SKRIDO JUODAS VARNAS. 
Antroji laida. Išleido Santara - 
Šviesa Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondo lėšomis 1968 
m. Aplanką piešė Romas Viesu
las. Knyga kietai įrišta, 126 psl., 
kaina $4.

Už šį rinkinį autoriui buvo pa
skirta Lietuvių rašytojų drau
gijos 1966 metų literatūros pre
mija. Kaip žinome, pirmoji šios 
knygos laida skaitytojų buvo 
gana greitai išgrobstyta. Atsi
tiko mūsų literatūrinių premijų 
istorijoje bene pirmas toks fak
tas, kad iškilmingame premijos 
įteikimo vakare niekas negalėjo 
įsigyti laureato knygos, nes lai
da jau seniai buvo išsibaigusi. 
Dabar pakartota “Juodojo var
no” laida, galės šios knygos 
troškulį numalšinti. Reikalas 
leisti poezijos knygos antrąją 
Jaidą mūsuose taipgi yra liš šiol 
kone unikuminis.

• MITTEILUNGEN AUS 
BALTISCHEN LEBEN. Nr. I 
(61). Maerz 1968. 13 Jahrgang. 
Šis jau keliolikos metų amžių 
turintis periodinis leidinys yra 
leidžiamas Baltų draugijos Vo
kietijoje (Baltische Gesellschaft 
in Deutschland). Išeina keturi

A. ABALL ROOFING CO?
Jiiteiįrta prieA 49 metus

Dengiame visu rūšių stogus Taiso 
ne arba bedame naujus kaminus, rl 
aas. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me iš lauko Taisome mflra •’tuck 
oointingr” Pilnai apsidraudė v1aae 
larbas garantuotas

LA 1-6047 arba RO 2-8776
Spskalėlavlmal nemokamai 

skambinkite bet kuriuo laiku.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllll

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys.

Pasiteiraukite apie naujas

J. M I G LIN A S
2549 W. 69 St., U auk.. PR 6-1063
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

ItJLŲJTUAI^ Federal SAVINGS 
2212 W CERMAK RD.. CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

FRANK’S TV and RADIO INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

f ------- -- ---------
Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet
k _____

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

LIEPOS-JULY 25, 26 ir 27 D.D.

DUJARDIN VJS.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY 84 proof Fifth $5_49

CAMUS GRANDE Fine Champagne
COGNAC Fifth $5.98

ARISTOORAT California 
BRANDY 80 Proof Quart $3,89

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4,89

RIOCADONNA IMPORTED
VERMOUTH dry or sweet 30 oz. Bottle $ Į ,49

MATEUS Imported Poringai

BOSE WINE Fifth $i.89

KRUSKOVAC Imported Pear Liųueur Fifth $4,19

Fifth $2-39DUBONNET APERITIF WL\E

ROYAL CANADIAN IMPORTED 
VVHISKY Fifth $4.39

AMSTEL Imported HOLLAND BEER
Case of 24—12 oz. T. A. Bottles Case $*7.95

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

(7/ Mokamas už vienų metų taupy- 
' mo lakštus nuo išdavimo datos

(*5.000.00 ar daugiau, įdedant po 
*500.00)

5 "

41

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600
M S

l

i

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

(*10,000.00 ar daugiau, Įdedant po 
*1,000.00)

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

KOPLYČIOS
Tel. GR 6-2345-6
Tel. TO 3-2108-09

STATYTI

E U D E I K I S
LAIDOTU V IŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 • 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 2
4330 • 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Šeria ilsios gėlė* dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2433 Wsoi tfSrd Stroet. Chicagi

relei. PR 3-088* PB

&

''IRKITE OABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR

MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams rtanų
Pasirinkimas Visame Mieste

relef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių
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LAWN FUNERAL HOME

Sigmund J. Sutkus
7909 STATĖ RD . OAKLAWNS ILL.. Tel. - 630-2320

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W 28rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4248 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. UTHANIOA A VE. Tei. YArds 7-9401

JURGIS F. RUDMIN
8819 SO LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188 - 1130

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetavių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-222*

POVILAS J. RIDIKAS
<854 S HALSTED STREET Tel. YArdr 7 1911

VASAITIS — BUTKUS
1440 SO SOth AVĖ.. CICERO, ILL Tel OLympk 2-100*



DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. liepos mėn. 27 d.
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629

Tel. 925 - 5988

VAIKŲ LAIKRAŠTĖLIŲ 
APŽVALGA

N. BUTKIENĖ, Reading, Pa.

Vaikų auklėjime tėvams ge- redagavimą B. Brazdžionis. Pra- 
riausias padėjėjas yra mokykla. 
Tačiau yra ir antras padėjėjas, a- 
pie kurį mažai kalbama, tai — 
vaikiškoji spauda. įvairaus am
žiaus vaikams rašomos atitinka
mos knygos ir leidžiami laikraš
tėliai, kurie ypač naudingi vai
kams. Laikraštėliuose jie randa 
ne tik pasakas, eilėraščius ir apy 
sakas, bet ir įvairius patarimus 
rankdarbiams, mįsles, galvosū
kius, susirašinėjimo skyrius ir pa 
čių skaitytojų kūrinėlius, kurie pa 
deda vaikams praktiškai išvysty
ti savo gabumus, ateityje tapti 
poetais ir rašytojais.

Todėl malonu prisiminti tuos 
mūsų laikraštėlius bei jų kūrė
jus; leidėjus, redaktorius ir ben
dradarbius, kurie pašventė savo 
laiką ir patyrimą šiam naudin
gam darbui, išauklėti augančią 
kartą lietuviškoje dvasioje.

Pirmasis savaitraštėlis
Žinios apie vaikų laikraštėlius 

yra įdėtos Lietuvių Enciklopedi 
joje. Deja, gal ne kiekvienas mū 
sų ją turi, be to ir tos žinios ten 
nevisai išsamios.

Kai 1918 m. Lietuva pasiskelbė 
atkurianti nepriklausomą valsty
bę, nebuvo nė vieno vaikams skir 
to laikraštėlio. Pirmas lietuviš
kas savaitinis laikraštėlis “Šalti
nėlis” pradėtas leisti 1906 m., 
kaip “Šaltinio” priedas. Jo spaus
dinimas sustabdytas 1915. VIII. 
13.

Ir tik 1920 m. pasirodė pirmas 
mėnesinis vaikų laikraštėlis “Ži
burėlis”. Jį įsteigė, leido ir reda
gavo mokytojas A. Giedraitis, o 
spausdintas buvo Tilžėje. E. Ja
gomasto spaustuvėje. Pirmieji jo 
bendradarbiai buvo pats redakto 
rius ir Pranas Mašiotas. Laikraš 
tį prenumeravo Švietimo ministe
rija pradžios mokyklų knygy
nam.

Nuo 1925 m. leidimą perėmė 
Lietuvos Raudonasis Kryžius. Re 
daktorium pasirašinėdavo jo pir
mininkas dr. R. Šliūpas, 
1933 m. dr. A. Petrikas, 
faktiškuoju redaktoriumi 
pą laiką buvo V. Soblys.
redagavo ligi bolševikų 1940 m. 
okupacijos, o paskui vokiečių o- 
kupacijos metu Stepas Zobars
kas. Jam būnant 1936 m. Pran
cūzijoje, iš pradžių jį pavadavo 
L. Gira, o vėliau iš jo perėmė

džioje žurnalas buvo mėnesinis, 
o vėliau dvisavaitinis.
Žymūs bendradarbiai — poetai, 

rašytojai
1923 m. atsirado kitas vaikų, 

laikraštėlis “Žvaigždutė”. Tai bu 
vo Angelo Sargo dr-jos leidinys. 
Iš pradžių mėnesinis, o nuo 1931 
dyisavaitinis. Faktiškai jo kūrėju 
ir redaktoriumi nuo 1923 iki 19- 
34 m. buvo mokytojas Stasys Ti
jūnaitis. Nė vienas žurnalas ne
turėjo tiek bendradarbių, kiek jo 
redaguojama “Žvaigždutė”. Čia 
pradėjo kurti ir bendradarbiauti 
ir tokie mūsų žymūs poetai bei 
rašytojai kaip Vytė Nemunėlis 
(B. Brazdžionis), Aloyzas Baro
nas, Vyt. Tamulaitis, J. Minelga, 
A. Čepaitė, S. Žilinskaitė ir redak 
toriaus duktė Birutė Tijūnaitytė.

1934 m. “Žvaigždutės” leidi
mą perėmė jėzuitai, sukūrus 
“Maldos” bendrovę. Redagavo 
kun. J. Kuzmickas.

1934. II. 15 St. Tijūnaitis pra
dėjo leisti kitą vaikų žurnalą 
“Kregždutė”, kuri išsilaikė ligi

o nuo 
Tačiau 
trum- 

Vėliau

Aktorė Aldona .Eretaitė lietuvių poezijos rečitalyje liepos mėn. 5 d. Chi
cagoje deklamuoja Kristijono Donelaičio “Metus”. Nuotr. Balcho

bolševikų 1940 m. okupacijos. Tai buvo pirmas didelio formato 
Žurnalo turinys — daugiausia pa 
čių vaikų skaitytojų prirašytas.

1925 m. įsteigtas vaikų laikraš 
tėlis “Saulutė”, kurią leido ir re
dagavo mokytojas A. Giedrius - 
Giedraitis. Žurnalas buvo Švieti
mo ministerijos remiamas. 1932 
m. žurnalo leidimą perėmė “Dir 
vos” bendrovė Marijampolėje,

; bet greit ir nustojo jį leisti.

Spalvotas, iliustruotas žurnalas
1930 — Vytauto Didžiojo ju

biliejiniais metais pasirodė dar 
vienas žurnalas “Vaikų žodis”.

F-
Piešinys V. K. JonynoRašto ir skaitymo pradžia...

Chicagos Lietuvių moterų klubo suruoštame Gintaro baliuje birželio 22 d. South Shore Country klube, 
gausiai publikai dalyvaujant, buvo pristatytos šios debiutantės. Malonu buvo matyti senus lietuviškus pa
pročius ir girdėti mūsų liaudies dainas, taip Įprasmintas mūsų jaunimo. Sėdi iš kairės: Irena Miecevičiūtė - 
Mltohell ir Sylvia Kudirkaitė. Stovi iš kairės: Laima Nainytė, Sandra Kobey, Vitalija Ruibytė, Joann Poš- 
kaitė, Cheryl Cernak ir Joan Kinčinaitė. Nuotrauka V. Noreikos

žurnalas vaikams, spalvotas ir 
gausiai iliustruotas. Dėl jo gra
žios reprezentacijos Užsienių rei
kalų ministerija siųsdavo jį net į 
užsienines spaudos parodas. Kau 
ne jubiliejinėje parodoje jo leidyk 
la buvo apdovanota medaliumi. 
Žurnalą įsteigė ir jį redagavo N. 
Butkienė. Leidėju pasirašydavo 
jos sukurta dr-ja “Vaikų name
lis”. Tarp bendradarbių buvo: 
Pranas Mašiotas, Liudas Gira, 
Tumas Vaižgantas ir kiti. Gabūs 
vaikai gausiai užpildydavo jų kū 
riniams skirtus puslapius. 1934 
m. redaktorei išvykus į užsienį, 
žurnalas sustojo ėjęs.

Paskutinis Lietuvoje pasirodęs 
vaikų žurnalas buvo “Vyturys”, 
pradėjęs eiti 1931 III Kaune ir ė- 
jęs ligi 1940. VI. Jį įsteigė ir redag 
avo vaikų darželių mokytoja M. 
Nemeikšaitė. Leidėju pradžioje 
buvo Lietuvių skautų sąjungos 
skr., vėliau Lietuvos vaiko dr-ja 
Žurnalas, buvo skirtas labiau mie 
sto vaikams ir jame dalyvavo ma 
žai vaikų su savo kūriniais.

1915 m. uždarytas “.Šaltinėlis”, 
po didelės pertraukos, 1928. XII 
kun. A. Jaseriausko buvo vėl at
naujintas. Ligi 1938.IX.25 jis tar
navo grynai religiniams tikslams, 
o po to, susitarus su “Žvaigždu
tės” leidėju, pasidalinta: “Žvaig 
ždutė” vyresniems mokyklinio 
amžiaus vaikams, o “Šaltinėlis” - 
jaunesniems. Juos redagavo J. 
Kuzmickas ir S. Povilionis. Žur
nalai uždaryti, bolševikams oku
pavus Lietuvą.

“Eglutės” įsteigimas
Tremtyje 1950 m. Bern. Braz

džionis ir prel. P. Juras, Lawr- 
ence, Mass., JAV-ėse įsteigė mažo 
formato vaikų žurnalą “Eglutė”. 
Pradžioje jo leidėju buvo Lietu
vos Kultūros institutas. Kasmet 
šio žurnalo išeina 10 numerių. 
Žurnalas turi labai daug bendra 
darbių ir nemaža iliustracijų. 19- 
50 m. jį redagavo Bern. Brazdžio 
nis, paskui ilgesnį laiką Pranas 
Naujokaitis, po jo St. Zobarskas 
ir a.a. dr. A. Šerkšnas. Dabar žur 
nalą leidžia ir redaguoja Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserys. 
Spausdina Immaculata Press Put 
name Pastaraisiais metais žuma 
lo formatas truputį padidintas.

Draugo “Tėvynės Žvaigždutė”
Kitas JAV vaikų žurnalas bu

vo “Tėviškėlė”. Pradžioje, nuo 
1951 XI. 1 iki 1952. XI. 20 pasi
rodė kaip laikraščio “Dirva” mė 
nesinis priedas. Paskui buvo leis
tas atskirai Chicagoje. Jo leidėjas 
ir redaktorius buvo Vladas Vijei- 
kis. Žurnalas buvo didesnio for
mato už “Eglutę”, gausiai ilius
truotas. Nustojo ėjęs 1956.XII.

Ir, pagaliau, dar reikia paminė 
ti “Tėvynės Žvaigždutę”, kuri pa 
sirodo kiekvieną trečiadienį, kaip 
dienraščio “Draugo” skyrius, už
imdamas pusę pusi. Jį redaguo
ja mokytojas J. Plačas. Šis sky
rius užpildytas pačių vaikų skaity 
tojų kūryba, 
busimuosius 
darbius bei 
mylėtojus.

Jo tikslas 
dienraščio 
lietuviškos

KVAPSNIOSIOS AVIETES
STEFANIJA STASIENĖ. Cleveland, Ohlo

Vasarą gamtoje išaugusiom 
ir išnokusiom gėrybėm džiau
giamės: grožėjamės ir sotina- 
mės jom's. Uogų gausybė ir 
spalvų įvairumas ne tik žavi akį, 
bet ir žadina apetitą. Visų kitų 
uogų tarpe apstu ir aviečių vi
durvasary. Aviečių (Rubus ida- 
eus) yra miško ir kultūrinių 
auginamų soduose. Be to, jų 
esama daugelio atmainų ir spal
vų: ^aisčiai raudonos, tamsiai 
raudonos (beveik violetinės), 
juodos ir geltonos. Taigi, įvai
rios atmainos bei spalvos sutei
kia šeimininkėms daugelį įvai
rių galimybių patiekti šias uo
gas į stalą. Dietinė aviečių ver
tė — tai jų aromatas bei švelni 
rūgštis. Jos yra, be to, labai le
pios uogos, sunkiai pakelia 
transportą ir pilstymą iš vieno 
indo į k;tą. Paprastai .jas ir 
niauti negalima. Renkant reikia 
žiūrėti, kad būtų švariai renka
mos. Reikia saugoti nuo dulkių 
ir skmti jas be taurėlapių bei 
šakelių.

Reikia pastebėti, kad avietės 
turi ir gydomų savybių. Jų uo
gienė žiemos metu dažnai var
tojama persišaldžius, nes labai 
geras vaistas prakaitavimui su

kelti. Lietuvoje žmonės rinkda
vo aviečių ūgius, juos džiovin
davo ir susirgus naudodavo ar
batai. Arbatai nuadodavo ir 
džiovintas uogas. Paprastai iš 
aviečių uogų verdama uogienė, 
spaudžiamos sultys, gaminamas 
marmeladas, verdamas kompo
tas bei aviečių sriuba.

Aviečių sriuba labai populia
ri Danijoje. Ji pateikiama į sta
lą šalta, labai gaivinanti, gardi 
ir sveika. Tad pamėginkime!

Aviečių sriuba
Imti 21A> puoduko šviežių 

aviečių, % puoduko medaus, 2 
arbat. šaukšt. citrinos sunkos, 
2 valg. šaukšt. sviesto, 2 puodu
kai lieso pieno, % puoduko ja- 
gurto, truputį druskos.

Citrinos sunką sumaišyti su 
avietėm ir padėti į šaldytuvą. 
Sviestą puodely ištirpyti, supil
ti medų ir druską, galop įpylus 
pradės tirštėti. Paskui maišant 
pieną, kaitinti ir maišyti, iki 
atvėsinant. Prieš duodant į sta
lą, jagurtą sumaišyti su atšal
dytom avietėm ir supilti į atvė
sintą pieno mišinį. Viską gerai 
išsukti ir supilti į 8 puodelius.

Tinka sausainėliai, džiovinti 
vaisiai.

Amerikiečių spaudoje buvo 
skelbiama, kad Luci Baines 
Johnson Nugent suplonėjo ir dė
vi trečio numerio suknelę. Šio 
krašto moterys nustebo, pasipik
tino ir pasipylė laiškai su paklau
simais, girdi, jų vaikai daržely dė 
vi 6-to numerio suknelę. Taipgi 
jos užkabino ir Ethel Kennedy, 
10-ties vaikų motiną, kuri dėvin
ti aštunto numerio suknelę.

Atsakymas skambėjo taip: mo
terys savo niekad nesibaigiančio
se svajonėse nori pasirodyti jau
nos, kaip vaikai. Todėl jos pra
dėjo ir savotišką žaidimą su dra
bužių dydžiu — numeriais. Jei 
pirksite drabužius jau pasiūtus, 
tai bus vieni numeriai. Jei pačios 
siusite iš pavyzdžių, jau numeriai 
kiek skirsis. O jei esate pakanka
mai turtingos nusipirkti kūrėjų 
pavyzdžius, ten vėl bus kitokie 
numeriai vartojami. Ir šitie yra 
patys mažiausi ir patraukliausi 
(vaikų gi numeriai yra visai kas 

J kita — skirtingi). Pvz. Walter 
Holmes, vienas garsiausių var
dų drabužių pramonėje, atidengė, 
kad Luci, savo trečio numerio 
suknelėje greičiausiai yra šitokių 
išmierų: 32-21-32.

Tuo tarpu Ethel Kennedy, Bo 
bby žmona, kaip Sharon Harris 
spėlioja, esanti apie 33-24-36.

Jos aštunto numerio suknelė tik
tų moteriai, sveriančiai 110 iki 
115 svarų.

Palyginimui: Britų modelė 
Twiggy sveria 90 svarų, yra 5 
pėdų 6 colių aukščio ir yra ne
įdomių, nuobodžių išmierų: 31- 
23-32. Toji sudžiūvėlė ir vardą 
gavo (Twiggy — rykštelė) dėl 
savo išvaizdos.

Moterų kova už gerą
Ponia Walter Varney Magee 

iš Lakevvood, O., naujoji tarp
tautinė prezidentė General Fe- 
deration of Women’s Clubs or
ganizacijos, kurios būstinė yra 
Washingtone, D. C., tvirtina, 
kad organizacijos pasisakymas 
prieš seksą ir smurtą filmuose 
yra svarbiausiu tikslu šiuo me
tu kovojant, kad visa tai būtų 
išveista trumpiausiu laiku.

Per visą kraštą motinos yra 
labiausiai tuo susirūpinusios ir 
skatina bei ragina kietai kovoti 

gi laimėjimo.

Federacija reikalaus pravesti 
įstatymą, kad visi tie nenorma
lumai būtų išmesti iš minimų 
programų visiems laikams. Ji 
taipgi pasisakė prieš kinų klasi
fikaciją, kuri esanti perdaug li
berali.

išauginti 
bendra- 
spaudos Estų, latvių ir lietuvių jaunimas Pabaltijo Moterų tarybos parengime 

New Yorke. Nuotrauka V. Maželio

Studentė Elenutė Bradūnaitč, Al
donos Eretaitės ir Leono Baraus
ko poezijos rečitalio vedėja, liepos 
mėn. 5 d. Jaunimo centro scenoje, 
Chicagoj. Šiuos puošnius taut. rū
bus jubiliejinių laisvės kovos metų 
proga nupirko ir Jaunimo centro - 
studentų ansambliui padovanojc 
Chicagos Alto skyr. pirm. Julius 
Pakalka. Ansamblio vadovė Leoka
dija Braždienė juos paskyrė Sienu
tei Bradūnaitei, kaip nuolatinei an
samblio programų pranešėjai. 

Nuotr. Balcho

Ir mes, lietuviai, turime mo
terų sambūrį, kuris priklauso 
minimai organizacijai ir yra jos 
narys. Ir Chicagoje yra taipgi ■ 
jos skyrius. Tai Lietuvių mote- , 
rų klubų federacija Chicagos 
klubas, kuriam labai gražiai va
dovauja kelinti metai Marija 
Krauchunienė.

NAUJOS RĖMĖJOS
Pereitų metų gale New Jer

sey buvo įsteigta Nekaltai Pra
dėtosios Panelės Marijos seserų 
Putnamo rėmėjų kuopa. Moti- • 
neles Aloyzos pavedimu, Clark, 
N. J., gyvenanti veikėja muzikė 
Sal. Čerienė - Mulks sukvietė 
pas save būrį moterų, kurios 
buvo painformuotos apie seselių 
veiklą ir būtiną reikalą įsteigti 
New Jersey rėmėjų kuopą. Ten 
pat buvo išrinkta valdyba, į ku
rią įėjo: pirm. Sal. Čerienė - 
Mulks, vicep.Eva Trečiokienė, 
Marija Juškienė — sekretorė, 
Margarita Samatienė — iždinin
kė ir Ona Strimaitienė — kores- 

Naujai susibūrusi kuopa Eli- 
pondentė.
zabethe kovo mėnesį suruošė 
Matulaičio Namų užbaigimui 
paremti kultūrinę popietę, ku
ri visa's atžvilgiais buvo pasi
sekusi. Neilgą ir labai skoningą 
programą pranešinėjo Irena 
Veblaitienė. Gražiai pasiruošę, 
dėmesingai savo dainas sudai
navo Ona Zubavičienė ir Bol. 
Miškinis. Ypač daug katučių su
silaukė Jūratės Veblaitytės - f 
Litchfield vadovaujamas Eliza- 
betho šeštadieninės mokyklos f 
mergaičių choras. Buvo tikras 
malonumas ir muzikalinis pasi
tenkinimas klausyti mergaites, 
dainuojant su vienodu tikslu
mu ir dviem lygiais balsais pa
rašytas daineles ir gana painiai 
harmonizuotas jau sunkesnes 
dainas. Jūratė Veblaitytė-Litch- 
field, drąsi ir savo darbe nusi
mananti jų dirigentė, dar atli
ko kebs rimtos piano muzikos 
dalykus. f

Gaus ai susirinkusiai publikai 
ši’tai padėkojo ir plačiai aipe 
seselių darbus nupasakojo Mo- 

i tina Augusta.
Be ne’no, kurį davė parengi

mas, Matulaičio Namų naudai 
labai gausiai šimtinėmis suau
kojo duosnūs atsilankę svečiai.

V. L.

v
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